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Közös listával indulnak
a Fiigget'enségi Népfrontba tömörült pártok
és tömegszervezetek az országgyűlési
választásokon
ví
'A Magyar Függetlenségi Nép- nács ugy határozott, hogy a Ma-1 vezetek a o m é g g y ü l é r f
front elnöksége kedden délben gyar Függetlenségi Népfrontba ' lasztásokoo fcőcóa listával in
Rákosi Máíyás elnöklésével ülést tömörült pártok ét tömegszer- j dúlnak,
tartóit. Az ülésen az elnöki ta-

Zapoioczki miniszterelnök vezetésével
csehszlovák kormányküldöttség érkezik
Buifapestre
Április
14 én, csütörtökön
csehszlovák! kormányküldöttség
érke tk Budai etre magyar-csehszlovák barátsági, cgyültmükökésl és kölcsönös segélynyújtási

Hz atlanti szerződés csődje
A moszkvai Trud megállapítja, hogy az Egyesült Államok az
úgynevezett Marshall-cgyezmények segítségével 16 ország felett megszerezte a teljes gazdasági és politikai ellenőrzést.
Köztudomásu, hogy erre a 10
országra milyen gyilkos hatással volt a Marshall-terv és helyzetük megjavulására nincs semmi reményük. Az Egyesült Államok vezelő körei pedig az utóbbi időben mind gvakrabban lsinertk be keserűen, hogy a
Marshall-terv nemcsak
hogy
netn
crősitclte meg, hanem
még jobbann meggyengítette a
kapitalizmus állásait Európában. A Marshall-terv
csődje
készteti az Egyesült Államokat,
bogy sietve katonai egyezmériycket kössön, amelyek nemcsak a Szovjelunnió és a népi
demokráciák ellen, hanem Nyugateurópai tömegei ellen is irányúlnak Igy akarják szétzúzni
az
Északallanti-egyezményben
résztvevő országok demok'rati.
fcus mozgalmait. Nyugaleurópa
dolgozóinnak egyre határozol,
labb ellenállása s az egész vib'got elárasztó békéért folvó

mozgalom azonban elkerülhetetlen vereségre Ítéli a demokrácia és a szocializmus elleni
összeesküvést.

Ausztrália

népe is
elitéli az atlanti
szerződést
At ausztráliai-szovjet társaság nagygyűlésén Rodgers beszédet mondott a Szovjetunióban tett látogatásáról. Hangozlatta, hogy a sztálinni alkotmány értelmében a szovjet polgárok nagyobb szabadságot élveznek, mind a világ más országának munkásai. Mi jól tudjuk

Terjed a londoni

— mondotta, — hogy lapjaink
éa politikusaink javarésze
a
Szovjetunniót támadja a megegyezés eddigi meghiúsulásáért.
Az igazság azonban ae, hogy éppen a Szovjetunió képviselői
vtvnnak következetes harcot a
békéért. A Szovjetunió
nem
akar és sohasem akart támadó
háborút. A szovjet nép jól tudja, hogy békeakarata párosai az
angol nép millióinak békeakarátával. Ml, ausztráliaiak elitéljük az atlanti szerződést, amely
a világot két ellenséges táborra
osztja. A népek százmilliói a
szocializmust választották.

sztrájk

Az egyesült
dokkmunkások
szakszervezetének sztrájkhatározatához csatlakozott a szállítómunkások szakszervezetének a
londoni kikötőben dolgozó 3000
tagja is és velük a kikötőben
szlrájkolők száma
15.000-re
emelkedett. Az angol kaucsukipari munkások értekezlete határozatban követelte a •nyomor-

hihötőmunhás

költségvetés* azonnali felülvizsgálatát és az árak csökkentését.
A nemzeti bányász szakszervezet akciói végrehajtó bizottsága
munkásellenes
költségvetésnek
nyilvánította Cripps pénzügyi javaslatait és felszólította a kormányt, állítsa vissza haladéktalanul az állami élelmiszer segé-

Márciusban
800 ezer

közel
forintra

emelkedett

Szeged

beruházása

ü Kossuth rádió ma délulán fél hétkor
közvetíti Gerő elvtárs beszédét
az öiéves tervről
Hatalmas érdeklődés nyilvánul meg at ország dolgozói kárében Gerő Emi elvtárs, péns ügyminiszter szerda
délutáni
nagyjelentőségű beszéde iránt. Qeri elvtárs Pártunk hatalmasaránya kezdeményezéséről, at affáépités ke-szakalkotó müvéről,
at ötéves tervről tart előadást ad MDP budapesti Politikai
Akadémiáján, szerdán délután fél 7 árakor. Qerő elvtárs besté*
dét a Kossuth rádió ls közvetíti. Minden magyar dolgosé személyesen kívánja meghallgatni Qerő elvtárs nagyjelentőségű beszédét, ezért országszerte megszervezik a csoportot hallgatást,

ü szovjet-koreai gazdaság!

és kulturális szerződés ujabb
bizonyítéka a Szovje uirá
ö n z e t l e n segítőkészségének

szerződés megkötésére. A kor-• Clementls külügyminiszter, Ore
mányküldöttség vezetője Zapo-lgor külkereskedelmi miniszter,
toczky miniszterelnök. Tagjai Sl- valamint szakértőkből álló ilsé
Kiro-ir.szen, a« északkoreai
népi demokratikus kormány miroky
miniszlerelnökhelyettes, ret.
niszterelnöke Föngjangban népgyűlésen számolt be a Moszkvaben megkötött szovjet-koreai
razdasági és kulturális szerzölésről. Hangsúlyozta, hogy a
moszkvai tárgyalások az őszinte
barátság és a teljes egyenjogúság légkörében folytak le. A
sxerződés ismét ragyogó bizonyítéka a Sztálin-politika azon
tételének, amely más államok
belső ügyeibe való be nem avatvel fr barátjával együtt köve- kozáson, a nagy és a kis népek
uljába igyekeznek gördilcni.
tiszteletbenA hozzászólások során Lo. teli a hidegháború megszünteté- függetlenségének
sonczy államtitkár felvilágosí- sét at USA és a Szovjetunió kö- tartásán, a béke és a szalradságjogok védelmén alapul. Hantást adott oz újságíróknak a bé- zötti békés megbeszélések meg- goztatta
végül, hogy a szovjet
kemozgalom
magyarországi indításával.
náp hatalmas épi tő munkája az
A
latinamcribai
immkásarer.
eredményeiről.
emberiség boldogabb jövőjébe
A párizsi
v llágkongresszust vezetek teljes mértékben ma- vetett rendithetetlen hit® szöelőkészilő bizottságnak az ame- gukévá tették a párizsi béke-vi- ges ellentétben áü qz impelágkongresszus előkészítő
bi- rialista terjeszkedés háborús
rikai munkáspárt ezt üzente:
zottság javaslatait ét lelketen uszításával.
a nép hangja et fogja nyomni kapcsolódnak be abba a hatalA Biztonság! Tanács szoma háborús kardcsőrtetők lár- mas vllágmozgalomba, amely a bati ülésén tárgyalta a délmáját.
béke megvédéséért folyik — táv- koreai bábkormány tagsági kéAz amerikai munkáspárt üzene- iratozta Párizsba a latinamért- relmét. Malik szovjet kiküldött
tében bejelentette, erélyes felvi- kai munkásszervezetek elnöke. hangsúlyozta, hogy Li-szin-man
tminiszterelnöks relágosító hadjáratba kezdett ai
A venezuelai petróleummun délkoreaibábkormánya
csak váamerikai közvélemény körében. kások szakszervezete huszonöt- akciós
lasztási csalások és az ameriEnnek célja kimutatni az ame- ezer tagja nevében üdvözlő táv- kaiak által gyakorolt erőszak
rikai nép előtt az atlanti egyez- iratban" jelentett® be, hogy lel- révén került uralomra.
mény katonai támadó jellegét. kesen és egyhangúlag felsoraEa a kormány nem tekintamerikai munkáspárt milliói kozik a béke hlveinnek zászlaja
hető törvényes kormányzatés milliói rokonszenvező hívé- alá.
nak annál kevfebbé. mert
É«ftk- és Délkorea valamcnvnyl demokratikus pártja tiltakozott a délkoreai különválasztások megtartása ellen.
Az amerikai kormány célja

Több mini 600 millió ember
nevében
száll szemben
a párisi
béhehongresszus
a háborús
gyujiogalóhhal
A párizsi béke-világkongrcsz•zus előkészilő bizottsága saj.
lóérlekezlelen számolt be a kongi'esszus előkészilő munkálatairól és a kongresszus világvisszhangjáróL Az emelvényen az clnöklő Aragon mellett I.osonczy
Géza államtitkár, magyar kikülttöll is helyet foglalt. "
Aragon beszámolójában hangoztatta, hogy a kongresszus
óriási visszhangra talált.
Az
eddigi adatok azt mutatják,
hogy a kongresszuson képviseltek száma jóval több lesz, mint
hatszázmillió. A résztvevők 53
különböző országból
jönnek.
Több országbuti az egyház is
icsatlakozoíit a l>ékeinozgalomhoz. Fztilán azokról a nehézBégekről beszélt,
amelyeket
egyes kormányok a kongresszus

Ifgyal a fény RöszHft
és SzeiTniliáSylelkeii

— mondotta Malik —, hogy a
bábkormány segítségévei megszilárdítsák az amerikai tőkés
monopóliumok helyzetét DélkoreAban és ezt az országrészt a»
amerikai ára felvevő piacává
és az amerikai terjeszkedő törekvések hadászati támaszpontjává tegyék. A Szovjetunió
1943 december elején, csapatai!
kivonta Korea északi részéből,
a washingtoni kormány azontran nem volt hajlandó ugyanezt Hétkor oá ban megtenni. Ma*
lik emlékeztette a tanácsot,
hogy a szovjet küldöttség nemcsak az ellen -tiltakozott, hogy
az úgynevezett déikoreai á!ia<
mot a tagállamok köeé felv*
gyék, hanem már
ellen ia,
hagy a Biztonsági Tanács egyáltalán foglalkozzék a tagfelvételi kárelemmel.
Az egész világ Jól tudja, hogy
a koreai nép egyedüli törvényes kormánya az fisaakkoröában tiszta népi választások
utján létrejött kormányAraikor az északkoreai kormány
tagfelvételi kérelméről volt raö,
ez Egyesült Államok és Nagybrit annia csatlósaikkal együtt
megakadályozták ennek a kérelemnek a Biztonsági Tanács
napirendjére tűzését.
Austin amerikai kiküldött és
más felszólalók is képtelenek
voltak a szovjet kiküldött által
felhozott tények valódiságáé
megcsúfolni. A'szovjet, és az ukrán. kiküldött a délkoreai állam tagfelvételi kérelme eílea
szavazott és igy a kérelmet kérették a napirendről.

Igéket és biztosítsa a munkás- amerikai
újságíró átlltőlagoa
oszt';lg életszínvonalának emelé- gyilkosainak tárgyalása. A masét.
i
naroo-fasiszták 1948 mújusábaa
meggyilkolták
Georgei Polk
Visszaverték a görög
amerikai
újságírót,
amikor az ba
monarchofasísztákal
akart hatolni 8 felszabadított
A görög demokratikus had- Görögországi területére. Most ajte
sereg közleménye szerint 8
Grammosz-hegységben folytató- zal akarják befeketíteni a góK
dik a súlyos harc. Konlcza sza- rög kommunista pártot, hogy 4
kaszán a monarcho-faslsztákat kommunistákat vádolják a gyU»
visszavetették kiindulást állása- kossággaL
ikba és súlyos vereségekel szenvedtek.
Kína ui étatrm ébred
Az athéni hadbíróság hétfőn
A kinat népkormány áprlltt
halálra Ítélte Georglosz Dlmit- elsejei határozata
semmisnek
rult, Pireusz munkásszövetségéminősítette
•
Kuomlntang-kornek elnökét, a görög általános
munkásszövetség vezetőségi tag- mány törvényeit éa rendeleteit *
ját Vele együtt halálra Ítélték uj törvényeket léptetett életbe,
Makdszt és Elefteriadlszt, két amelyek a nép uralmát helyezttt
másik harcos görög szakszer- a nagybirtokosok éa kapitalisták'
vezetőt. A szabad görög rádió
felhívásban) fordult a világ szak- uralma helyébe. A felszabadított
ütemben
szervezeteihez, mentsék meg Ge- területeken hatalmai
orglosz Diinitrunak és társainak lendül fel t szakszervezeti mozéletét.
galom ée szövetkezett éruházok
Szalonlklben hosszú halogatás látják el Jutányos áron fogya: •
után kedden megkezdődött Polk tásl cikkekkel a dolgoz/bot

Szerda,"1919 április 13.

Párthirek
ti összes alapszervezeti
titkárok ügyeimébe!
Szerdán
délután
nésty
árakor a
Batthiány-utca
4, szám alatt,
rendkívüli
titkári
értekezlet.
A * üzend Cs hivatali pártir.iinkásértekezletek elmarud
n:ik.
A® üzemi és hivafnll pártJ -zervczetck pártmunkásai éh
j népnevelői a lakóhelyük szeriül illetékes kerületben jeI -ütközzenek srerdán dálntár
IJ árakor, ahot a kortlleti népnevelők is legyenek ott.

Az öreg Cormick elindul
A desz ki gépállomás udvarán három olajosruhá9 munkás
nagy igyekezettel dolgozik egy
hatalmas Cormick-traktoron.
Bent az irodában Bacsa József elvtárs, a gépállomás vezetője tanáccsal látja el a hozzá
forduló dolgozó parasztokat.
Arról érdeklődnek, nogy menynyit kell fizetni, ha valamelyik
gépet, vagy ezerszámot használni akarják. Arcuk ragyog az
örömtől, emikor Bacsa elvtárs
válaszol a kérdésükre.
— Netpi drága — mondják
maguk is. — A kuliktól sohasem kaptuk volna meg ennyiért.
Az egyik távolabbi széken
pitosarcu

Figyelem! A ToliUkai Akadt-, nia és Kultúrpolitikai Akadémia előadásai bizonytalan időre
elmaradnak: s igy az április 14re (csütörtökre) hirdetett Kultúrpolitikai Akadémia előadása
is elmarad.
A március K-i Rákosi-beszéd
és az Olvasókönyv ismét kap
ható a Szikrában". Oktatási oszt&iy„

lány ü l :

Most a gépállomás különböző
gépei foglalnak l^lyet benne.
Igaz, hogy csak néhány vetőgép pihen most benne nagy
munka után. A javarésze még
kint a földeken a kisparasztságnak dolgozik. Távolabb szé vontatásra fogjuk használni, hát
peu berendezett gépjavitómü ez. se állhat itt tétlenül. Hozzá
hely van. A mennyezetről
láttunk hát, hogy használható
vá tegyük még ezt is.
villanylámpa függ
Csepella elvtárs kiviszi a ben
lefelé
— MI szereltük be a villanyt zint. Kis idő múlva hangos pöis — mondja Bacsa elvtárs —, fögés hallatszik, de csak egy
ezerkétszáz, forintot takarítot- fél percig, aztán Í9tnét elhallgat
az öreg Cormick.
tunk meg ezzel is.
A gépállomás gazdasági veze
Makacskodik még,
tője lép be az ajtón. Kezében
kalapács. Gondosan a helyére egy darabig, de azlán a
teszi és aztán beszélni kezd: munkások
győzedelmeskednek
— Kileno traktorunkkal ha- rajta és hangosan pöfögve ver
talmas területet müveitünk már zajt az udvaron.
meg. A hároméves terv tette
A sebességváltó előrecsnklik
lehetővé, hogy dolgozhassunk.
Az ötéves tervlien még fokozot- Csepella Imre traktorvezető ketabban akarunk segiteni a dol- zében és az öreg harminc éves
gozó parasztságon. Addigra még Cormick méltóságteljesen megindul és lassan húzza maga mötöbb uj gépünk is lesz.
Csepella Imre, a »Cormick« gött a hatalmas tárcsát. Segit
traktor vezetője szól be a javí- fiatal társainak, a gépállomás
tóműhelybe nagy örömmel:
»igazi* tagjainak.
— Mindjárt megy az öreg
Fent a magasban fehér gatraktor is, csak egy kis benzint adok neki, mert nem lamb száll el a traktor felett és
gyújtja meg a petróleumot.
a távolodó Cormickról még hal— Pihent ösz óta lani lehet amint Csepella elvez a traktor — magyaráz Bacsa társ hangosan énekel:
Minden uj barázda győzelem...
elvtárs. — Beteg lett az, ősszel
és egy gondoltuk, hogy csak
(kürti)

Jácsi Vilma- Kezében Gergely
Sándor »Tüze9 trónus* cimü
könyvét szorongatja. A gépállomás könyvtárából vette kölcsön.
— Bacsa elvtárs, mikor mehetek már én is el traktoriskolára? — 8z,ólal meg közben. — En is szeretnék már
itt dolgozni valamelyik traktoron.
R szerdán tartandó pártmunAz irodává) szemben levő épükásértekezletekre a kerületekbe let valamikor az uraság istála következő előadó
elvtársok lója volt, ahot ezelőtt néhány
mennek ki:
évvel ezelőtt még elkényeztetett
szerdán, 13-án:
hátaslovak, vagy béresek és cseAlsóváros I. fél 7: Gergely lédek keserves munkájuktól köAndrás. Alsóváros II. fél 7:vérre hizott szarvasmarhák feStrack János. Belváros I. fél 7: küdtek lomhán.
Szél Sámuel. Belváros II. fél
7 dr. Bakos Géza. Belváros III.
léi 7: Gál Tivadar. Belváros IV.
Kanyai halásáoi orvosok
fél 7: Sándor János. Belváros V.
reatelőisfe'o
—VI. fél 7: Pados Ferenc. FelSzegedi Postás—Préqa válogatott
söváros I. fél 7: Mison GuszSzegénybetegek részére április 20-tól
5 2 : 4 9
( 2 0 : 2 4 )
táv. Felsőváros II. fél 7: Pin29-ig, a hatósági orvosok tanyán ia hétItér Géza. Fodortelep fél 7: Sar- Kcdőcn « t « Játszotta harmadik mérkő- prágalak nevében Malesova Marle a Soka! köznapon délután 3-tól 5-ig rendelnek,
r.vai Vencel. Józseftelep fél 7: zését a magyarországi körúton Járó Prága Szövetség megbízottja válaszolt.
tekintettel a BCQ oltásokra. A zöldkeVereeka András. Móraváros I. város női kosaras válogatottja. Szegeden Ezután megkezdődött a mérkőzés, amely
fél 7: Simon Béla. Móraváros II. a Postás SE NB l.-es együttessel. A ta- az első perctől végig izgalmas, óriási resztee egészségvédelmi azolgálatounál és
és irsmos játékot hozott, és az iskola-fogászatoknál a tanácsadások és
fél 7: Gyenge Kálmán, ösomo- lálkozóból a nagyobb küzdókészséggel ren- küzdelmet
szegedi lányok kerültek k i győz- megérdemelt szegedi győzelmet eredmé- rendelések fenti Idó alatt aziinetelnek.
gviteJép I. fél 7: Sári György. delkező
nyezett.
teskánt.
Osomogyitelep IT. féx 7: Salamon A mérkőzés előtt a esehszlovák é» a A mérkőzés kosárdobőij Csuca (22),
Ferenc." Rókus I. fél 7: Bossányi magyar Himnusz után Kiss Mihály elv- Oláli (12), Almás (10), Merényi (7),
"György. Rókus II.—III. fél 7: társ, kutturtanácsnok, város nevében, Szé- Csikesz, Illetve Nerhautová (14), Prigne- Fegyveres
Dénes Leó. Újszeged fél 7: Ma- kely Béla elvtárs, postalgargató a Pos- rová (12), Patkóvá és Mázlovi (6-6),
dorozsmai bsíörőfcet fogott
tás SE és dr. Lajkó Tivadar elvtárs, Preussová (7), Sotcovi (4), A Játékot
m MátvAs. Ujsomogvitelep fél szakszervezeti titkár a Postáa Szakszer- Slelskát (Csehszlovákia) és Gerdov (lua
Dani János. Kecskéstelep fél vezet nevében üdvözölte a vendégeket. A goszlávia) vezették, kitdnően
Buknicz István, Berkes Zol7: Nyéki Ferenc.
tán, ifj. Juhász József kis'Előadók figyelem! R csütörkundorozsmai lakosok éjszaka,
tökön tartandó taggyűlésekre a
pisztollyal felfegyverkezve beszerdal beosztás szerint kell kihatoltak Gál István tanyájámenni. Figyelték a csütörtökön
ba. Feltörték a pinceajtót és
14-én a Délmagyarországban
a pincéből húst akartak lopmegjelenő párthtreket.
ni. A zajra felébredt Gál IstA 13-i pártmunkás értekezleván és feleségével' együtt a
lenben
egyeztek
meg.
A
Moszkva—Budapest
sakktek előadói részére ma 4 érapincébe sietett, hogy megakaKemény
harc
folyt
Benkő
mérkőzés
függő
játszmáit
kor értekezletet tartunk Batés Averbach között. Benkőnek dályozza a betörők munkáját.
thyány-utca 4. alatt. Feltétlen hétfőn fejezték be.
betörő
jelenjenek meg.
A Kotov—Tipary játszmát a századik lépésben sikerült A három éjszakai
megtámadta a gazdát és feleCsütörtökön,, 14-én délután 6 Tipary 55 lépés után feladta. döntetlen állást elérnie.
ségét, mindkettőjüket alapoórakor a Kálvin-tér 6. szám a. A Flórán—Bronstein játszA Barcza—Szimagin játsz- san összeverték, sőt még háfalujáró felelős értekezletet tar- mát Bronstein a 109. lépés
mában Barcza a tizedik lépés romszor rájuk is lőttek.
tunk. Az összes falujáró felelőután feladta. Ez volt a mér- után elismerte vereségét.
sök jelenjenek meg.
A fegyveres éjszakai betöCsütörtökön délután fél 6-kor kőzés leghosszabb játszmája
A 14. forduló után a mér- törőket a rendőrség elfogta
o.z összes alapszervezeti, üzemi, és ebben az évben Bronstein
kőzés állása: Moszkva 76, és átadta őket a szegedi
körzeti, hivatali káderesek ré- második veresége.
szére értekezlet a BatthyányA Ragozin—Barcza játsz- Budapest 36 pont. A 15. for- állam ü gy észségnek.
utca 4. szám alatt Pontos meg- mában a küzdőfelek döntet- dulót kedden játsszák.
jelenést, kérünk.

Prágai

kosárlabdázók

Szegeden

r

Hétfőn
a függöjátszmákal bonyolifoffák le
a Moszkva—Budapest sakkmérkőzésen

A Szabad Kép Székháza javára Szabadságharcos Hírek
ujfbban a következd IcUiinLisok történtek:
Füsoltóság
120.— Ft.
Városhála
65, f t,
MAV
1858— Ft.
Oriod bőrgyár
J58 Ft.
Első Szegedi Cipőgyár
4 0 — Ft.
Rosti
750— Ft.
Gazdasági vasút
250— Ft.
llema cipőgyár
380— Ft.
Közigazgatás
1679— Ft.
Közvágóhíd
220— Ft.
Tiszamalom
3 0 — Ft.
Kotrótciep
6 0 — Ft.
Villamosvasút
575— Ft.
Városi nyomda
tOO— F t .
Márkus gőzfiirét,
3 4 — Ft.
Pénzintézet
560— Ft.
Angol-Magyír Juta
130— Ft.
Wiutcr ketrgyir
5 0 — Ft.
Felaóvároa I.
400— Ft.
Felsőváros II.
6 0 — Ft.
Belváros I I I .
427— Ft.
Belvárot V .
250 T t
Belváros V I .
250 Ft.
Mőravárot l i .
50— Ft.
Möraváros I .
8 2 — Ft,
A'lamt Általános lak.
Úttörő csapata
38.60 Ft.
Oyakortő Ali. Isk.
8.70 Ft.
Rókusi Alt. Iskola
50— F t
Margit-u. Alt. Leínyisk. 35.70 Ft.
Szabadságharcos Szövetség
szegedi kerülete
261.50 Ft.
Diákszövetség
117— Ft.

Szabadságharcos napok április 11-től 17-ig
Csütörtök: délután 7 órakor, Rókusi
csoport
Pacsirta-utca,
Aranyszarvae-veudéglö: előadó László Béla.
Péntek: délután 7 órakor
alsóvárosi
csoport, Rákóczi-utca 11, Qárgyán vendéglő: előadó dr. Szabados Ferenc.
Péntek: délután 7 órakor móravárosi
csoport, Hajnal-utca 25: előadó Somfalvi
Endre.
S/ombal: délután 7 órakor belvárosi
CSŐI ort, Tisza Lajos-kőrut 79.: előadó
Albert Jáuoe.
Szombat: délután 7 órakor Somogyitclcp
zárda épület: előadó Rúzsa István.
A ItlsővárosI éa ujszegedl csoport tagjai
mindenkor a Pclvároshoz tartoznak.
Motoros szakosztály: 13-án délután 7
órakor: Tisza Lajos-körut 79.
Üzem) és kerületi szervezők megbeszélése 16-án, szombaton délután ( órakor.
Megjelenés kötelező.
14-én délután 6 órakor nagyaktlva gyülés a szövetség székházában. Az érdekeltek pontos me;-jelenését kérjük.
Az
MSzhSz nagyszegedi
csoportjának
felvételi bizottsága minden hétköznap 5tői 7-tg működik. Mindazok a régi tagok,
akik a felvételi bizottság előtt még nem
jelentek meg kötelesek megjelenni, mert
ellenkező e e.br-n elvesztik tagságukat.

Sakk
A Magyar-Szovjet Társaság állal Szeged
abszolút bajnokságáért rendezett verseny
végetért. Az utolsó lordulóban dr. larnay
nyert ádást remire rontott Konrád ellen,
Rendes A . nyeet Hollósi ellen, M á k pedik de. Bakos ellen. A verseny végeredménye a kővelkező: 1—3. Mák, Rendes
A., éa Konrád 6 p., 4. dr. Tarnay
5 l/g
p „ 5. Hollósi 3 éa fél p., 6.
dr. Bakon 3 p. — A verseny mindvégig
érdekleszitő volt a bővelkedett fordulatokban. A verseny végén Villinyl Ármin a Magyar-Szovjet Társaság nevében
átadta a dijakat s kijelentette, hogy ezt
a versenyt a társaság
minden
évben
meg fogja
rendezni, — A játékosok
nevében Mák Ernő köszönte meg, hogy a
társaság lehetővé tette ennek a versenynek megrendezését. — A z 1949. évi abszolút
bajnoki
címért az első
három
helyezett kétfordulós körmérkőzést fog
vivnl, amelyet mint eddig minden kedden
éa szombaton délután 5 órai kezdettel
tartanak meg a társaság székházában.
A
Magyar-Szovjet
Társaság
sakktantolyam megrendezését tervezi külön kezdőit és haladók részére, amelyen Szeged
éljátékosai
tanítják
a aakk
iránt ér)
dtklödóket. Jelentkezni lehet az MSzMT
székházában a hivalaloa órák alatt délután
13, és este 17-19 őriig.

S z i r . H I R E K

HÍREK
Szolgálatos

jjyógysze.-lárafc:

Bori tél y örök. b. Ugry I.: Ti
sza Lajos-körut 20. Leskó Vit
mos: Újszeged, Vedres-utca 1
Nagy ötök. k. dr. Hangay: Bob
doga-szony-sugárut 31. Zakal
S. örök. k. Máthé Miháiv: Valéria-tér 1.
- o—
— Erd 'sltés Bicskában. Bácsbokod >«
19 h ddat erdüsilenek 35.000 tacsecncta
elültetésével. Hercegszántón 10 hold vrJósitésének munká'atai folynak.
— Eng-délvitflküll tairtó. A rendőrség
letartóztatta és a hajai ügvész„ég fogházába kísérte dr. Kiss Kálmán mélykúti
orvost, akit engedély
nélküli
tairtáson
értek.
— A szegedi államügyészség letartóztat"
ta Dévényi Jinosné szegedi és Csik i'i«
roska kiskunmajsai lakost demokráciaellenes kijelentésekért.
— A Dózsa György ált. iskola Úttörői
sapata
Húsvétvasárnap este 7 órakor.
a gvtifagvár kultúrtermében tánccal ejvbekötött műsoros estet rendez nayk zl
otthona Javára. Belépődíj nincs, de önkéntes adományokat elfogad az iskolai
Szülök Munkaközössége. Mindenkit szeretettel váruuk.

x Férfiknlapot.
férfiinget;
nyakkendőt, férfisapkát, harisnyát, kesztyűt, pvjamát, zsub«
kendőt Poiíák Testvérektől.
x
Oecsemőkelongyét. se*
lyerahnrisnyát,
divatkendőt,
esernyőt,
gyermekharisnyát,
uői
fehérneműt.,
rövidárud
Pollák Testvérektől.
x Vasalós/.én.
jóminöségfy
minden mennyi cégben kapható
Szenesinéi, Partizán-utca 28,
Nagyoiib vételnél árkedvezmény,
x Cipészek! A tipiiseipd
anvngra az előfizetést a legröá
idebb időn belül SchuszteE
szaktársnál eszközöljék. Munkaközösség.
x Szenes! Isfván irodagépvállalatát átvettem. Kérem (
vállalatok támogatását. Horváth Imre Szeged, Széchenvitér 7., telefon: 38-97.
x Cariligan, női. babi kötöttáru — rendelésre ItcicTel
gépkötőipar, Margit utca 30.
* Coü'gulm Musicum VIII. bérié,e n «
rilis 13-án este 8 órakor Virnagv La t
hegedüestje.
Közreműködik
K>'lir 1 J

Sza*szeroeze'i

Hire i

Felhívjuk az üzemek figyelmét, hogy március havi munka,
verseny eredményeiket azonnal
közöljék országos szakszervize i
központ jukkái, az MDP terme,
lési osztályává! és a Szakmaközi Bizottság termelési oiztá.
lyával, mert a 15-e után ezekre a helyekre beérkező jeleneseket a haláiidő lejáriával nenj
veszik flgye'enibe és a kiékelésből kimaradnak.
A textiles munkanéikül e!4
sürgősen jelentkezzenek a textiles szakszervezell)en Kálváriautca 10, a hivatalos órák alatt,

Felhívás

A Magyar Közlöny 67. szá.
Ifi-napok:
mában megjelent 119.500/1919,
S Z E R D A : Móraváros délután lét 8 óra:
Kiss Ferenc. KAOSz délután tél 7 óra:N. M. sz. rendelet értelmében
Leipnikkcr Péter, Villámot vasút délután minden kisdedóvás! feladatot el2 óra: Révész Gyula.
látó intézet: napkőzi
otthon,
Ma este 6 órai
kezdettel
énekóra, ovoda. állandó napközi oltlion,
azoknak a SÍIT tagoknak, akik énektanidőszaki napkőzi olllton. gyer.
fo'vamra Jelentkeztek.
Felhívjuk az EPOSz tagok figyelmét, mekmenedékház, valamint minhogy az EPOSz nagyszegedi titkársága den olyan intézet, mely
leg.
Vörösmarthy-utca 5. szám alól, Horváth
alább
10
3-6
éves
korit
gyer.
Mihály-utca 3. szám alá a MINSz központba költözött átt. (volt Ipartestület). meket rendszeresen a nap nagvobb részében foglalkoztat, —lekinlet nélkül fenntartójára —
Szegedi Állami Nemzeti Színház bejelentési kötelezettség alá
esik.
műsora
A bejelentés teljesítésére szolÁprilis 13-án, azerdán este lét 8 őre:gáló
űrlapok 3 napon belül
Kispolgárok. »S« bárlet 15. előadás. (Renígényelendők szociális felügyedes helyárak.)
Április 11-én, csütörtökön este klv. 7 óra: lőség városháza, I. em. IC ML
Tannhlluscr. > 0 bérlet
7. előadása. hivatalában.
(Rendes helyárak.)
Azon fenti rendelkezés ulá
Apilis 15-én, pénteken:
csö intézmény vezetője ellen,
Nincs előadás.
Április 16-án, szombaton este fél 8 óra: aki ezen bejelentési kötelezettséKispolgárok. »I< bérlet 15. előadása. gének eleget nem tesz, a hivat(Rtndes helyárak.)
kozott számú rendelet 8. §-a érÁprtiis 17-én, vasárnap d. u . 3 óra:
A szabin n ő k elrabUtsa. Bérletszür.et. telmében az -liárást megindít,
ják.
(Rendes helyárak.)

Szerda, 1949 április 13.
p H&ezecsevs

Kigyúl a fény
Uj desztillációs torony épül
Röszkén és Szentmlhélyfelken
Alig egy hete, hogy dolgozd tásával, kulturális és egészséga szőregi
Petróleumban parasztemberek
jártak benn a ügyi intézményeinek továbbfejO c óbb (esz a traktorok

üzemanyaga

önköltségcsökkentést kincseivel a főidnek. A tartáA srcöregi Pelróleumgyár gyobb
munkásait néhány nap óta kü- érünk el és még olcsóbban tud- lyok közt, — ha kívülről nem
lönös munkaláz fogta el. Az ed- juk majd adni az üzemanyagot is láthatélan — 145 munkás
gépállomások
traktorainak. dolgozik szorgalmasan. A tavadi? is szorgalmasaim
végzett
Kint az udvaron mozdulutla. szi szellő pedig valahonnan a
munkát, most még
nagyobb
nul áj'nak a szürkére festett földek felől egy Hoffher traktor
V ekeze'.tel végzik.
A gvár desztillációs osztályán tartályok belsejükben a félig, hangos kipuffogását hozza a
dolgozó öszi Béla élmunkás vagy már egészen feldolgozott gyár felé, . .
tv ípádja szorgalmas és becsüli e;eti végzett munkájával éllé-'. jelentős mennyiségű selejtfcsr-kkentés és ílzemanyagmegjhikaritás után az üzemi ván.
irtorv ászlót kapta meg. Most ör.
dögh János brigádja és a kar.
t>:i!i:arló brigád fokozta a muna város
beruházásai
ka'eljesitményét és megindult a T o v á b b emelkednek
frerseny a két brigád közt a ván.
Szegert
március
hónapi
beruházásainak
összege
jelentősen
Oorzászlóért.
emelkedett. A téli hónapokban is a bombázások összege meg— Te szik nekem ez a harc
haladta a félmillió forintot, de a március hónapi beruházások
összege már 750-260 forint. A város közületi beruházásai kö* zászlóért — mondja öszi Bé
zött 26.813 forintos tétellel szerepet a népfürdő építése. Fáfa. Büszke vagyok arra, hogy
sításra és aszfaltburkolatok helyreállítására egyenkint közel
B: én brigádom kapta meg a
17.000 forintot költöttek. Jelentős összeget, majdnem 10.000
\ászlót, de ha el is viszi tőlünk
forintot fordítottak a szövetkezetek támogatására. 1-ényeges
akár a karbantartó, akár az
összeget költöttek ezenkívül a közlegelők helyreállítására és
Ordögh-brígád, Oem sajnálom.
tenyészállatok beszerzésére. A közület* beruházások összege
— Tudom, hogy az én brigá111.071 forint.
domon kívül vannak mások is,
Az állami beruházások legjelentősebb tétele az egyetemi klinikák felszerelésére fordított 200-000 forintos összeg. A gyerakik igazán átérzik és megértik,
mekklinika épitéséro több mint 100-000 forintot, a József Athogy miért dolgoznak. Mindentila kollégium építési munkálataira ugyancsak több mint 100
eseire nem könnyen adom oda...
ezer forintot fordítottak. Az állami beruházások között szerepelnek a bekötőutak építésére, kertészeti közmunkákra, vízAz ötéves
tervért
telenítésre és egyéb célokra fordított jelentős összegek. Az álAz udvaron lévő hatalmas
lami beruházások összege 612.546 forint.
tariányok közül előbukkan MI.
A társadalmi beruházások legjelentősebb tétele az utak
fásítására fordított 17.820 forint. A társadalmi beruházások
lialeczky Béla elvtárs. Olajos
összege 31.343 forint.
kezét törülgeti egy darab rongy
Rval és közben boldogan újságolja:

városházán,
Röszkéről és
Szentmihálytelekről
jöttek,
hogy a villany bevezetését kér.
jék. Kéié,ükre nyomban meg.
indultak a tárgyalások a tanyal bizottságokkal együtt és
a tárgyalások máris sikerre vezettek. Ma ül össze a város
törvényhatósági
bizottsága,
hogy véglege-en megszavazza
Röszke és Szentmihálytelek villamosítását.
Rövidesem megindulnak tehát a munkálatok ebben a két
szegedkörnyéki faluban. Tervgazdálkodásunk
ujabb nagy
eredménye ez és része annak a
hatalmas arányú munkának,
amelyet a Magyar Dolgozók
Pártja
programnyilatkozata
alapján a Népfront nyilalko.
zata tűzött ki népi demokráciánk elé. A Népfrontban egyesült demokratikus erők egyik
főcélként tűzték ki »a város és
a falu kőzött öröklött különbségek fokozatos felszámolását
a falvak villamosításával, közlekedési viszonvaink megjaví-

Közel 809 ezertorisfesberuházás
tártén* márc ushan
Szeged területén

— üzemünkben ujabb brigádot alakítunk. Maguk a munkás
társaink vetették fel ezt. Vala
tnenmjicn szakszervezeti tztmi
páriumot
hallgattunk. Üzeműnkbe jár a Szabad Nép, a
Népszava, a Délmagyarország
'•» a lapokon keresztút értékelők a munkaverseny és a brífáámunka
előnyeit.
— Egyikünk előtt sem ismetetten a cél, amiért a hároméves te rvben dolgozunk és megértjük az ötéves terv végrehajtásának fontosságát ts. Tudjuk,
hogy a béke frontját csak ugy
prősitjük meg, ha öntudatosan
és becsületesen végezzük a munIcánpof,

i

Segítség
a

gépállomásoknak

Az irodákban is érezni lehel
kt munka fokozott ütemét. A legbelső irodábam írógép kattog
szorgalmasan. Bent a vállalat.
ive?e ő irodában Pintér András
•vállalatvezető ül és asztalán
Jé vő hatalmas aktacsomóban lapu. gat, közben újságolja:

Vidám

kultúrműsorok húsvétkor
Szegeden és környékén

At idei húsvétkor at ország
építését, eddigi
eredményeinket, sikereinket
ünnepelhetjük. Ezt érzik helyesen a tömeg szervezetek
is,
amikor
nagy ünnepi
megmozdulásokra, műsorokra készülődnek. A
szábadművelődés vonalán húsvéti ünnepek
alkalmával országos,
nagy
kultúrákciót
kezdeményezett
« Függetlenségi
Népfront.

(Pavlov)

KORZO

213.
BérletMa és mindennapi
Szárnynélküli emberek
egy ver nélkül,fegyverek ellen
Telefon Aut : 33-44

SZÉCHÉNYI

413/s

Ielefon Aut 34-77
hér elMa szerdán és csütörtökön.

Titkos kasszájuk, cÉorrÉtáruk volt a rokusi
konzervgyár szabotáljak
Kedden délelőtt folgtatta az
uzsorabiróság különtanácsa Havas Ggula, a rókust konzervgyár
volt mérnöke és bűntársat. Berkes Ferenc és Kéméntjczi János
szabotáló bűnügyének tárgyalását.
Al kihallgatott tanuk vallomása
alapján beigazolódott, hogy e
vádlottaknak külön, titkos kasz-

szájuk volt, amelyben a hulla*
dékok eladásából származó pénzt
gyűjtötték össze, A vádlottak
MAORT-gázt adtak et 3—4 ezcí
forint értékben. Beigazolódott al
is, hogy titkos cukorr8ktárt tar*
tottak fet, amelyben mintegy 30
métermázsa cukrot halmoztak fel,
A tárgyalást csütörtökön folytatják.

Kői poloármesferlielyefíes Ba'án
Baján az üresedésben levő
DOlgármesterhelyettes - főjegyzői
állás most került betöltésre. Az
ui polqármcsterhelyet'tes dr. Lovász Györgyné, dr. Katits Anna
elvtársnő lett. Dr. Katits Anna
elvtársnő munkáscsaládból szár-

mazik. Az uj potgármesterheltjef*
les-főjegyző már le is tette t
fogadalmat és elfoglalta hivatalát. Ez ujabb példája annal^
hogy népi demokráciánk megbe*
csüli a dolgozó asszonyokat ét
fontos hivatalok ellátását is biz*
za rá juk.
,
c

Az ötéves tervre készülünk...

Minden
tanyaközpontban,
minden faluban és minden városban egységes kultúrműsorral ünneplik meg a húsvétot.
Szeged környékén
több mint
30 helyen
készülődnek az
EPOSZ szervezetei. A sürgős
tavaszi munkák mellett színdarabot
tanulnak,
verseket
osztanak szét. Értékes, vidám
Szokatlan csend borul a a fúró ,marő, köszörű- és lenni, ki is veszem és is rá*
műsorok nyújtanak
szórakozFelsőipariskola épületére és esztergagépek. Az ajtóban a szem az értékes termelő mmu
tatást
mindenfelé.
udvarán. A diákok Budapestrn budapesti M Á V A G és Láng kából.
Kiskúndorozsmán
valóságos

Már a z esztergapaddal ismerkednek
a szakmunkásképző tanfolyam hallgatói
a Felsőipariskolában

— Még ez évben uj desztilláló! oiüj ot kapunk. A régi fektsőkazánjaink már nagyon avultak és nem korszerűek. Az uj
lesz
húsvétkor.
desztillálótoronnyal még na- népünnepély
Lámpionos, fáklyás
felvonulással
mennek
a szabadtéri
BELVÁROSI
előadásra,
de Szőregen is
13.
leírton 40-'"í
Sértet.
kétnapos
ünnepélyt szerveznek. A szétszórt
tanyavilág
Ma és mindennap
Budapestet egyidőben mutat- népe is a központokban gyüjuk be:
lekezik össze.

Ui a*ahon

szel, balettkara, a MAV énekkar és a rendőrzenekar közös
matinét
rendeznek.
Mindez még csak körvonalaiban
mutatja
a húsvéti
nagy
kultúrákciót,
amelynek
jelentősége
minden
eddigi
megmozdulásnál
nagyobb,
mert az ország minden dolgozóját egy célért fogja össze.
Épül az ország, méltán tinne-

lesztésével, tanyaközpontok létesítésével.!
Az eddigi faluvillamosliásott
után tehát kigyullad a fény
Röszkén és SzentmlhálvtelkeH
is. Az utcákon nem kell mái!
esténként sötétben botorkálni
és otthon a napi munka utátf
villanyfény mellett hajolhatnak a falu dolgozói az újság,
vagy a könyv fölé, hogy tanuljanak, művelődjenek. Ezért ünnepi esemény a város törvényhatósági bizottságának mai
közgyűlése. Ez az esemény azt
Jelenti, hogy Röszke éa Szentmihálytelek dolgozói etóltbre.
juthatnak a fejlődés
utján,
emelkedik
életszínvonalúit
mind gazdasági, mind kulturális téren, de egvhen ez az esemény bizonyt1 éka annak i í ,
hogy népi demokráciánk a
tervgazdálkodáson
keresztút
gondoskodik az ország mindért
dolgozójáról és az ötéves terven keresztül még fokozottabban biztosítja a békés építőmunka lehetőségét.

mentek gyárlátogatásra. Az
itthonmaradottak az udvar
felöli ablakon nagy érdeklődéssel nézik a közműhely
előtt gyülekező, felnőttekből
álló csoportot.
Asszonyok, lányok, fiatalemberek állanak ott. Az ipari
átképző tanfolyam hallgatói,
beszélgetnek s várják hiányzó társaikat. A foglalkozási
ágak legkülönbözőbb fajtáiból
valók. Most mindannyian vasmunkástanfolyamon vannak.

Szegeden minden
eddiginél
nagyobb
szabású,
800 tagú
énekart szervez a Bartók Béla Szövetség s a Városháza
előtt a rendőrzenekar kíséretévél indulókat,
népdalókat,
után
gyakorlat
mozgalmi dalokat
énekelnek, Elmélet
délután 5 órakor. Délelőtt fél
Az első gyakorlati órákat
11 órakor a Belvárosi
Mozi- tartják. Eddig csak elméletban a Nemzeti Szinház művé- ben, rajzokban ismerkedtek a

gépgyártól kapott esztergapadok még felszereletlenül állnak.
A belépők kíváncsian veszik
körül a gépeket. Elsőnek Dóczi Andrásné szólal meg.
— öröm lesz ezeken dolgozni. Ha ezt a szakmát megtanulom, hasznos
munkát végzek
az új ötéves tervben.

A hároméves
terv
gyümölcse
Az érdeklődés középpontjában a terem közepén lévő ú j
marógép áll. — Harmincezer
forintba

került

Húsvéti

likőrkészitéshez

(np:y

— magyaráz-

za Szűcs József műhelyveze- A z M N D S c
tő. -— A hároméves terv be- Tisza Lajos-körúti székházába*
ruházásaiból
vettük.
ma este fél 7 órakor csoporté*
— Ezt a hároméves terv ad- san hallgatják meg Szeged doh
ta. Mi már az ötéves
terv goaó asszonyai Gerő Ernő elvtárs nagyjelentőségű beszédéi
munkásai leszünk — beszéli ötéves tervünkről- A beszédei
Minik József pincér. — Haj- hangszórókon a s u t c á r a i s k ö z longtam már
eleget, a jövő- vetítik- Minden demokratikus

vasesztergályosság mesterségével. Mikor kinyitják az ajRohanó tempó, vadn- uiguUó hűn
Veres hliidt'.Keh, Boldog szerelem TISZTA
'
SZESZT tót, valamennyien szinte egyszerre szeretnének belépni a
liartan kaotanya
HARACSI
nagy terembe.
Amerikai órlósUIm I
szeszkereskedőtől vegyen!
Bent nagy némaságban az
Kii'. sa; 4. R ís aőrataí.
¥5DáSZ-U. és L
E
C
H
S
E
R
T
R
: sarokolajtól csillogó testtel állanak ben a magam
he
s
1

Két csoportot alkotva hé«
lyezkednek el az esztergagépek körül és úgy hallgatják
Szűcs József és Móricz József
oktatószavait. Mozdulataikat,
melyekkel a gépkezelést m m
tatják be, feszülten figyelik.
Kérdéseikre hárman, négyért
felelnek egyszerre.
Május elsején végződik U
tanfolyam. A dolgozók nagy
ünnepén kapják meg bizonyít*
ványukat az ötéves terv, £
békés építés ú j ipari szakmun*
kásái.

embere

akarók

dolgozó u6 ott l«gyent

4

Hát ilyen még nem volt

LengyeSkápoInán s e m !

A k c i ó b a n a Táj-opera
Díszleteknek
való tanyaházak közt ró-tasándori környezetben robog az autóbusz,
mely zsivalygó művésznéppel van tele. A szegedi tanyavilágban vagyunk. Az áprilisi szél
megindította a homokdombokat, szőlők sárga
iiasa látszik és mindenütt szóródik, pereg a
kötetlen homok, még a keskeny kövesutat is
megosztromolja; többször tompán gurul át
rajta a gumikerék. Egy kis fiók-Szahara ez
a vidék s így az autó ablakából is lánl az
itteni nép küzdelmét a homokkal, a kulákokkal, akiknek nagyorrú tanyái idegőgösködnek az útra. Ugy hirtelenében komikusnak ls
látszik ez a kicsiny, de lelkes csapat itt az
autóban, hiszen elhagyatott helyre mennek
utat törni, ahol szembevihogja az embert az
elmaradottság, a röhögő elemek, a kínos rendetlenség, tervtelenség.

botálással. Szekfű elvtárs is így vélekedeik
és Papp Györgyné megnyugszik még az előadás kezdete előtt.

Mire észrevesszük magunkat, megtelik
a nagyterem és Váradi László elvtárs, karnagy, a tájopera vezetője, már beszél is.
»Az opera eddig csak az úri osztály kiváltsága volt, de most a nép szórakozása lesz
ez is.« A közönség csillogó szemmel hallgatja, majd hamarosan szétnyílik a függöny és
Luda3, a mindentudó, javasborbély üzletében
vagyunk. A kapzsi borbély habbal gyógyítja
a hiszékeny falusiakat, ám a kapzsisága hamar kiderül. Igen tetszik a kápolnaiaknak,
hogy itt mindent nótában mondanak el, a
kapzsi borbély bukása így még nevettetőbb,
a kacagás muzsikája ez. Mert a ravasz
Erős Jóska és a még furfangosabb Zsuzsika,
De Thália papjait
ez nem riasztja Pálcás tanító segítségével leleplezik a gyámvissza. És igazuk van! Az lesz ebben az or- apa borbélyt. Valóban így kell ennek lenni
szágban, amit az izzó, alkotó szivek akarnak. a faluban is.
Vidáman ugrálnak le a kápolnai tanyaközA tanitók álljanak
a nép mellé és
pontban, ahol a Lengyel-kocsmában történik leplezzék le a falusi kapzsikat. Azt hisszük,
a történelem, az ifjúsági, a politikai, a kultu- hogy Szekfű elvtárs magára ismert a Pálcás
rális egyaránt. Az ivó kék füstjéből néhány tanító szerepében. Mert Kápolnán is olyan
várakozó arc bámul a cifra nép elé, mely a dolgozó nép, mint Jóska és Zsuzsika, ereje
azonnal kitölti az ivót, megmustrálja a szín- is van, szép szándéka is sok, csak most jut
padot és lángoló izgatottságát ráviszi min- szabadsághoz és nem minden dolognak tuddenre. Valóban csoda dolgok készülnek itt! ják az útját, módját. Azért van hát ott is
S lám kik jönnek tá e!sőuek?AzMNDSz a Magyar Dolgozók Pártja, hogy ezt az utat
asszonyok. Dudás Jánosné, Polyák Mihályné, megmutassa. A boldogulás útját érzi a lenFarkas Andrásné, Papp Györgyné, aki Ba- gyel! nép is, aki az operát megértette és
barczi Ferkó kulákkal van most harcban és hosszantartó tapssal jutalmazta.
Szekeres Mihályné, aki Okos Papp, a nemrégiDe nem kisebb a sikere a balettcsoben letartóztatott kápolnai kulák cselédje csoportnak se. A tánc az egyik legösztönövolt. ök már tudják, hogy most a világossá- sebb művészet, legkönnyebben érhető. Dési
got, az igazságot hozzák a városból a teher- Rózsi pletykásasszonyán jót mulattak a káautók és nyílt lélekkel beszélnek a városiak- polnai (mert ott ia vannak) pletykások. De
kai, mintha már régi ismerősök lennének. ugyanilyen sikert aratott a román népi tánc
Igy is van. Tudja már ebben az országban és a >Kit kéne elvenni* népdal balettja is.
mindenki, hogy ki itt az ellenség és ki a ba- Bartók mintha nera is lett volna ott, a nép
rát és következő választásoknál kire kell találkozott önmagával.
szavazni.
„Hát ilyen még nem volt LengyelDe már itt van az ivóban Gárgyán kápolnán!* — kiáltott a felgyúlt Székely
Antal is, a DÉFOSZ kápolnai elnöke és Szekfű Mihályné az előadás végén. ^Jöjjenek máskor
elvtárs, tanító is. Gárgyán Antal középpa- is az elvtársak. Az elvtársak hozzák a váruezt, de olyan ember Lengyelben, aki a rosból a szépet, a jót.* És valóban, ez a tájdolgozó néppel tart. Mindjárt kézbeveszi opera közelebbhozta a városi éa fal'ual dolPapp Györgyné ügyét, a Babarczi Ferkó ku- gozókat egymáshoz, akik a végzett munka
lákkal szemben. Megígéri neki, hogyha Ba- örömében osztozva, harcosan fognak kiállni
barczi nem végzi a tavaszi munkát s hama- ezen a választáson az építő demokrácia, a
rosan nem lép ez ügy bon Pappékkai érint- Magyar Dolgozók Fártja mellett.
kezésbe, akkor Babarczi rosszul jár a szaNagy
Sándor
EzcrkUcncszáznegyvenőt
Január lö-áii, hajnalban jsinerkedtcm meg az első orosz
katonával. Már napok óta iz.
falómban íartolta a
pincét,
hogy egyre közelednek a tárnadók, meggyérüllek körülöttünk
a nyilasok s a német
őrség,
amclv a kapualjban didergőit,
itllnd szótlanabbá és komorabh.\ vált Eddtip mi féltünk tőlük
k most. miutlm Ők kezdtek volna félni mitőlünk. De azért
idegesen éberek és
óvatosak
maradtunk. Agyukat állítottak
fel a házimii előtt, csöveikkel
Újpest felé, uierl onnan várták
n fámadókat Hirtelen híre futott. hogy oz Alagút mögött már
az Állatkerten is túljutottak az
oroszok. Arra Tété Iránvultak az
ágyúcsövek s n német szakértők minden számítása ellenére
— a Dunnnart felöl törtek előre a támadók. A németek hanva'-homlok meneküllek! a Körül felé.
Hajnalban olvan
hangokat
pállottunk, mintha csákánnyal
yefnék n falat, tompa zuhogósok visszhangoztak fülünkben.
A hangok leérlek hozzánk a
(Vincébe, d'e nem tudhattuk, mi
"órténlk, senki sem merte nhe.
Ivét elhagyni. Azután nemso-

Az elsőrendű

feladott

„a béke megvédése"
A francia KP montreuili or- ebben, vagy abban a kérdésben
szágos értekezletén elfogadott — hangzik a határozat, — d*
határozat a béke megvédését ti ls dolgozók vagytok és ér.
tűzi ki elsőrendű célként. Aha- dekeitek azonosak a kommulározat minden franciának fel- nista dolgozókéval. TI is hiszhívja figyelmét arra, hogy min. tek a szocializmus végző győd'cn erővel meg kelt vérleni a zelmében. Ha egyesülünk mi,
békét. Megállapítja, hogy
a szocialista dolgozók, meg tudMarshall-terv és a brüsszeli juk változtatni a helyzetet.
katonnai egyezmény logikusan Egyesüljünk
és harcoljunk
vezettek a Szovjetunió ellen irá- együtt kenyerünkért szabsdsányuló atlanti egyezményhez. A gunkért és a békéért, mert ha
reakció Nyugatnémetország új- engedjük, hogy szembeállítsara felfegyverzését segíti elő és nak egymással, abból csak eláltalában nagy fegyverkezésbe lenségeink húzhatnak hasznot
kezdett egy állítólagos szovjet
Nem igaz, hogy a háború elrészről
fennálló veszéllyel
szemben. Már pedig a Szov- kerülhetetlen — folytatja a hajetunió, amelynek áldozatkész- tározat. — Minden a ml tevésége lehetővé lette a liitlerizmus kenységünktől függ, a kommulegyőzését és a népek felszaba- nistáknak attól 8 képességétől
dulását: a békét akarja. ASzov- hogy a legszélesebb népréteqejelunió a minden országgal va- ket magukkal ragadják a béke
ló együttműködés
politikájúi védelméért folytatott szent harckívánja folytatni, a kölcsönös- ban.
Az országos értekezlet felhívségi elv tiszteletbentartásával.
ja a párt tagjait, hogy a proleMindjobban kikristályosodik tár-internacionalizmus szeli emé két szembenálló tábor — foly. ben, a marxizmus-leninizmus hü
latja a határozat. Az iroperia. séges tanítványaiként harcolja
Lista és antidemokratikus tábor nak.
a szocializmus és a demokrácia
A párt közvetlen harel cétjst
eltenni háborús előkészületek- a következők: A béke védelme,
kel akarja legyőzni a gazda, harc az atlanti egyezmény ellen.
sági válságot. De a
világon Nem akarunk háborút szö-etsé
mindenfelé állandóan
gyara- gesünk, a Szovjetunió ellen. Elpodnak a békecrői, melyeknek utasítjuk a megegyezést Nyulilén a Szovjetunió áll. A hatá- gatnémetorszőg
militaristáival.
rozat megállapítja, hogy Fran- Követeljük a rendszeres keresciaországban a helyzet az osz- kedelmi kapcsolatok megteremtályellentétek
elmélyülése felé tését a közép- és keleten rópíM
fejlődik. A járási választások államok; között, a katonai kiadámegmutatták, hogy a francia sok csökkentését. Iparunk és
KP az ország első pártja.
mezőgazdaságunk megvédését ar
A KP országos
értekezlete araerikai versennyel szemben, »
felszólít minden francia férfit gaulleisták katonai szervezeteiós nőt, hogy vallást és
véle. nek feloszlatását.
ménykülönbségre való tekintet
Kommunista elvtársak I Bontnélkül fogjon össze, hogy meg- suk ki a munkásegység zászlabuktassa a háborús erők ter- ját és egyesítsük a demokrácia
vét. A francia KP testvéri fel- és béke erőit Harcoljunk, hogy
hívást intéz a szocialistapárti megbuktassuk a háborús uszttöi
dolgozókhoz. Lehet a kommu- terveli — fejeződik be a határonistáktól eltérő
véleményetek zat.
- ÁPRILIS Hó 16-TÖL kez. További felmelegedé*
dődőleg a további intézkedésig a
személyhajőjárnt megindul Sze- várható
ged és Csongrád viszonylatban,
Mérsékelt
délnyugati,
nyu
hetenként háromszor: hétfőn,
szerdán és szombaton. Menet,
gaii szél, nyugat felől felhő
rend a következő: Csongrádról
átvonulások,
több
helyen,
indul 3.15 órakor, Szegedre érfőleg
a * északi
részeken
kezik 7.27 órakor, Szegedtől inkisebb eső. A felmelegedés
dul 14.30 órakor, Csongrádra
f o l . i t n 4 ő^-'térkezik 19.50 órakor.

kat az imént vásárolt tenyérnpt
kis tükörben, vagy egymás mellett lépegetve imbolyognak
i
kára, hogy megvilágosodott az tennozott ruhádukban idegenül den a lábát pólyálgatta, olyan egyikük szájharmonikán ismeég, előszivárogtunk, mint
a hatottak, közvetlen mozgásuk biztatóan beszélt hozzá, mintha retlen orosz dalt muzsikál. Olyamegkínzott barlanglakók s ek- azonban barátságot ébresztett a jámbor öregapja, vagy mintha nok, mint a világ vándora!, makor egy hatalmas: lyuk pe.rcmén, az irányunkban. 0, hogyne, fájdalommal: csordultig telt édes- gasabbrendü küldetéssel haladamely a falbann tátongott, egy hogyne! Hiszen tegnap még anyja lenne. Megható volt ez a nak át a város utcáin. Vannak,
orosz katona ült, péppisztolyát mint támadók közeledtek, ma kép. Nemcsak marcona katoná- okik: félve elhúzódnak tőlük, vanmaga elé tartva és szélesen mo- már nemcsak az ellenséget tá- kat, hanem közönséges polgár] nak, akik csodálkozva bámulnak
solvgó ábrázattal.
madják, hanem értünk, Buda- férfiakat sem láttam mótj ilyen rájuk, mások meg nekibátorodva
»tovaris«-nak szólítják őket ér
szeretetben egymás Iránt,
Ni/cmecki) szoldátf Nye- pest népéért harcolnak.
kezet
nyújtanak feléjük. Nem
mecicij s:oldált
Nehéz napok és hetek követAztán megint napokig ticrn
Egyszerre többen is válaszol- keztek. Hallottuk a fegyverek láttam orosz sebesültet. Később, angyalok) ők, hallani róluk a pa
tunk:
zaját éa kitudja, milyen uton- hogy távoljutott tőlünk a front, naszló szót, de nem U őrdögfli,
— Nge szóidat, nget Ma- módon értek el hozzánk a hi- a halát közelébe kerültek ls ko- s hallani lehet róluk a megbegyar s: ki civilt
rek, hogy a németek gyorsan molyan összeszedték magukat, csülő dicséretet ls. Nem angyaA katona nyugodtam a helyén hátrálnak, közeledik a város egyre több sebesülttel találkoz- lok és nem ördögök, egyszerű
maradt, mosolygott és szapo- teljes
felszabadítása. Nyilván tam az utcán. Nem esett össze a harcokban megviselt emberek é»
rán szólt hozzánk, de mi már sok áldozata volt ennek a harc- testük, arcukon nem
hagyott ezekben a pillanatokban a szélcsak egyes foszlányait értettük nak, de szerencsés véletlen, én nyomot a rémület, alsóruhájuk sőségekben élnek. Messziről Jötmeg a beszédnek. Ugyanekkor egyetlen elesett orosz katona fölött fekete kórházi köpönyeg tek és mindnyájunk terheit hordférfi és női katona fejek buk- holttestét nem láttam.
van i a fejükön fehér turbánt ják • vállukon. Tegnap meghó
kantak fel a hajnalban, mintha
Először az Aréna-ut és a Pod- viselnek. Megint a jól megter- dilolták a várost, ma lábbado*".
a föld alól bújtak volna elő, manlczky-uteaí sarkán láttam egy mett, gondatlan kamaszokra em- betegek s az a gézből készült
mind többen és többen lellek, szekeret, két apró lovacska volt lékeztetnek. Hallomásból tudom, fehér turbán, amit megsebesínem támadásra, lianem védeke. eléje fogva s egész csomó kí- hogy ezek a katonák ingó járá- tett fejüköa viselnek, feltétlen
zésre maguk elé tartott fegyver, váncsi ember gyűrűzött körülöt- sukkal ugy közeledtek az ellen- tiszteletet érdemeL Mosolyogja
rel és mosolygőan. Valameny- te. Hogy közelebb kerültem, lát- ség: felé, hogy egész figurát mu- tok feléjük, ha látjátok őket a
hazájukban
nyicn mosolyogtak, mintha egy tam, az orosz katonakocsis egy tattak, nem látszott meg rajtuk, körutakon, messzi
jó csinytcvésen mesterkednének. sebesülttel bajlódik, aki a sze- hogy áldozatra viszik az életü- hadd emlékezzenek majd ránk.
Féllünk tőlük, de azért öröm- kér mélyén fekszik, deszkalapra ket s most, hogy kiszabadul- hogy nem az ellenségeik, h»
mel léptünk a közelségükbe. feszitelt. törött lábbal. A sebe- tak a hatéi karmaiból, most is nem a barátaik voltunk, ha neu
Ilalalmas szál kamaszok vol- sült mély férfihangon nyöször- mosolygós a képük, itt-ott meg- is hozzájuk méltó áldozatkész
tak. tömórenn kiformáltak, vat- gött. a kocsis pedig, aki gyüngé- éiiuak, hagy megnézzél; magu- séggeh
Kassák Lai' Ifj

kvp)
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Ötvenezer nj lakás épült eddig
a háreméves terv serán
Ma us elsejétől kezdve fr Epiiési
Napokai"
rendeznek
országszerte

vidéki
sával felmerülő kérdéseket és az főigazgatóságoknak a
épitéspolitika u jirányvonal át. A szervekkel szoros együttműködést kell tóalakltaniok. Május
miniszter kijelentette, hogy
a hároméves terv utolsó esz- elsejétől kezdve az ország múltendejében az építésügyi be- den vármegyéjében az építésruházások az összes beruhá- ügyi főigazgatóságokon a népi
zások egyharmadát teszik ki, szervek a területükön működő
a fövő esztendőben
pedig nemzeti vállalatok, a szövetkemintegy három milliárd fö- zetek és a kisiparosok szervezelint értékű építkezést kell el- nek részvételével megrendezik
az »Építési Napokat.* Ezeken
végezni.
Erre a nagyszahásu feladatra az értekezleteken megbírálják,
komolyann fel kell készülni. Be- illetve javaslattal egészítik ki az
A felszabadulás után a ma- jelentette a miniszter, hogy a épitésügyi minisztérium
imuigántöke lakásaJcat nem épí- műszaki közigazgatás is döntő káját, az építkezések minél siketett, csak amikor a Magyar fordulat előtt áll. Az épitésügyi resebb lebonyolítása érdekében.

A háború alalt Budapesten
72 ODO lakás sérült meg, (15.000
tc r en megsemmisült), a vidéki
városokban 57.000 hiz,
6 000 lakás usztult eb A alvakban 50.000 ház esett a fasiszták
é! toraiául. Annyi kár érte az
országot, mintha tíz magyar város leljesen eltűnt volna a föld
sziléről. Pénzben kifejezve csak
a Budapestet ért károk összege
kö/el liz milliárd forint.

Kommunista
Párt a hároméves terv
megvalósítására
mozgósította az ország erőit,
indullak meg a hatalmas arányú építkezések.

Elnöki kézirattal
oszlatták fel a házat

Azóta közel 60.000 budapesti",
23.000 vidéki városi és negyven,
ezer falusi lakást építettünk uj. összeseim több mint 120.000
Az országgyűlés keddi ülése
kást állítottunk helyre.
iránt igen nagy érdeklődés nyilAz építőipari munka terme- vánult meg, az ülésen a korlékenysége állandóan fokozó- mány tagjai csaknem teljes
dik, az épiLkezésí költség esők- számlán megjelentek és megtelkent. Ma már a legkorszerűbb, tek a képviselői padsorok.
Az ülést negyed 1 órakor
a szociális szempontoknak legmegfelelőbb, de egyúttal legol- nyitotta meg Nagy Imre elnök.
csóbb lakásokat épitík. Az épíOrbán LAszló, mint A politikai
tő'par idényj'ek'ege megszűnt. A bizottság előadója, beterjesztefcvidéki iparvárosokban egymás, |be a bizottság jelentését, amely
n'áu építik az ipari munkásság szerint a bizottság a kormányrészére a családi házakat.
Á nak a felhatalmazás alapján
népi demokrácia eddig összesen március elsejétől március 31-ig
60.000 ujlakást épített. Ha te- kiadott rendeleteit jóváhagyta.
Dobi István miniszterelkintetbe vesszük, hogy a stabi- Ezután
nök bejelentette, hogy a közSzáeió előtt építkezés alig volt, társasági elnöktől átirat érkemegállapíthatjuk, hogy évente zett az országgyűléshez.
6 1 :g 23000 uj lakást épitet- A soros jegyző ezután felollünk, ami jóval felülmúlja a !ré. vasta az elnöki kézirat szövegí rendszer legmagasabb épít- gét:
kezési átlagát.
*T. Országgyűlés! A» 1947.
évi Bzemptember hó 16. napDarvas József építésügyi mijára összehívott országgyűlést
niszter az ország területén műm magyar köztársaság kormáködő építésügyi főigazgatókkal
nyának előterjesztésére
ez
és igazgatókkal kétnapos érte1916. évi «l«ö törvénycikk tlleten megbeszélte a harmadik
•edik szakaszának második
lervév hatalmas arányú építkebekezdésében biztosított jogomnál fogva ezennel fetoszzéseinek gyakorlati lebonyolítá-

H zialási és tenyésztés! hitelt kapnak
a dolgozó parasztok
.Aa Állami apaállatéitá,tás biztosítására folyik a tenyészállatok pótlása és felvásárlása. A
b/ roméves beruházási terv keretében a termelőszövetkezeti csoportok részére egymillió forint
értékű tenyészmarhát juttatott
a kormánynak. Az állami birtokok la 1400 tenyészmarhával
és 600 hiíójnarhával gyarapították Állományukat. A szövetkezetek is számos szarvasmarhát állítottak hízóba. A dolgozó
parasztság széles rétegei kap©folódnak a sertéstenyésztésbe

latom- Egyidejűleg az aj or
Bzággyillést az 1947. 22. törvénycikk második szsi kaszának negyedik bekezdésében
foglalt rendelkezés értelmében
ez 1949- évi jnnius hó 8. nap
jára összehívom.
Fogadja a T- Országgyűlés
e magyar köztársaság érdekében kifejtett érdemes munkásságáért köszönetem kifejezését.
Budapest, 1949 április 8-án.
Szakasits Arpád.st
Nagy Imre elnök bejelentette,
hogy ézael az országgyűlés működése törvényeink es alkotmányaink értelmében véget ért. Az
országgyűlés munkájával, megalkotott törvényeivel — mondotta — jó szolgálatot tett dolgozó népünk ügyének, hozzájárult faépi demokráciánk megerősödéséhez és fejlődéséhez,
népünk felemelkedéséhez. Az elnök ezután az ülést bezárta.
— AZ UNESCO angol cso
portjának ülésén Grindea lap
szerkesztő javasolta, hívjanak
össze a világ minden részéből
néháBy hétre mintegy husz vezető értelmiségi személyt, hogy
együtt tanulmányozzák a fcultura jövő kilátásait. Grindea jelöltjei között szerepel Lukács
György is.

éa hizlalásba azáltal, hogy a
kormányzat lehetővé tette részükre "a szerződéses tenyésztést és hizlalást. Azoknak a
dolgozo parasztoknak, akik földmüvesszövetkezetek utján sertéseket kötnek le, a szövetkezet hizlalájsi és tenyésztési hitelt nyújt. A szövetkezetek és
állami birtokok nagyszámú juhot vásárolnak. A baromfikeltető telepek a tavasszal 3 és
félmillió naposcsibét adnak a
köztenyésztésnek a törzsállomány felfrissítésére.

ív, H' antmrozs mesterséges ter-' nueliért.

TANULJUK

a marxizmus-leninizmust

Csaknem egy esztendeje, hogy nuláséhoz való helyes viszonyún*
Rákosi elvtárs megirta nagyje- kat is. Vannak — és elég so*
enlőségii iKövetkezö láncszem«kan vannak —, akik azt hisztk,
cimü cikkét az elmélet fontossá- bogy a marxizmus-leninizmust el
gáról. Bátran állíthatjuk, bogy lehel sajátítani ugy, hogy könyv*
azi azóta eltelt idő alatt nemcsak bőt megtanuljuk. Nincs ennél ve*
a Magyar Dolgozók Pártjának, szélyesebb tévedés. A mi elméit*
hanem a többi pártnak tagsága tünk nem az élettől távol szüle*
és a párton kfvűll tömegek is tett és fejlődött, hanem Allandi
hatalmas érdeklődéssel fordultak mozgalmi harcban. Nem véletaz elmélet kérdései felé.
len, hogy megalkotói és továbbMégis meg kell állapitanunk, fejlesztői, Marx, Engels, Lenin
hogy az eddigi eredmények nem és Sztálin, egyben a mozgalom
Uielégltőek. A proletárdiktatúra legnagyobb vezérel is. Tanulászem
funkdóit betöltő népi demokrá- sunknál mindig tartsuk
ciánk uj követelményei, három- előtt, hogy a marxista-leniniséves helyreállítási tervünk befe- ta elméletnek a gyakorlat a prójezése és ötéves tervünk megkez- baköve. Nem lehet képzett marxdése ul feladatokkal toldják meg ista-leninista az, aki könyvből
az eddigieket- Jól képzett mun- »magol«, aki nem látja, hogy
kások valóságos tömegére van amit tanút, az nem merev dogszükség. Megfelelő emberekkel ma, amit mechanikusan át lehet
kell betöltenünk az Ipar, a me- majd vinni a gyakorlatba. A
zőgazdaság, a közigazgatás, a képzett marxista-leninista az, aki
köznevelés, a kultura és a tu- kitapasztalta, hogy a marxizmuslomány fontos opziclólt. Nem leninizmus élő tudomány, a hehuzhatjuk eléggé alá annak a lyes cselekvés módszere.
kérdésnek fontosságát: idejében Ma, mikor uj, sajátos formák
kitermc!i-e munkásosztályunk a
kőzött építjük
me^jelclSen képzett kádereket.

országunkban a
szocializmust, az elmélet tömeges elsajátításának — ha lehet
— még fokozottabb jelentősége
van. Az osztályellenség saját bőrén érzi elméletünk erejét és
természetesen arra
törekszik,
hogy zavart vigyen sorainkba.
Elméletünk tisztaságáért állandó harc folyik. A ml pártunk sorai egy-égesek. Frakciók nincsenek. Mégsem becsülhetjük alé
ezt a veszélyt. Rákosi elvtárs
maga figyelmeztetett bennünket
arra, hogy ml sem vagyunk beoltva tévedések ellen. Talán
elég, ha példaképpen azokra a
súlyos tévedésekre utalunk, melyeltet falusi alapszervezeteink
nagy része a kulákság elleni
harc terén a közelmúltban elkövetelt. F tévedések
minden
esctfcen kádereink
fogyatékos,
vagy helytelen elméleti képzettségére vezethetők vissza.
Az elmélet és gyakorlat szer*
ves kapcsolatának szem elől tévesztése helytelen elméletre, ei
pedig feltétlenül helytelen gyakorlatra vezet A helytelen gyakorlat pedig minden esetben aj
osztályellenség malmára hajtja a
vizet és olyan hibáknak válik
forrásává, melyeket csak SZÍVÓS
munkával tehet jóvátennL

Majd egy esztendő távlatában
tehát, az elért eredmények ellenére, Pártunk és az egész munkásosztály elméleti színvonalának emelése változatlanul aktuális, égetően fontos feladat, mert
a munkásosztály élcsapata
a
kommunisták pártja, mely ugy
vezeti győzelemre osztályát, hogy
legjobbjait egyesíti soraiban. A
Pártot cselekvésében a marxizmus-leninizmus elmélete
irányítja.
Miben különbözik a marxizmus-leninizmus elmélete minden
más elmélettől, minden polgár!
elmélettől? Döntően különbözik
abban, hogy
elválaszthatatlan
egységet képez a gyakorlattal.
Az elmélet a Párt cselekvésének
vezérfonala. Iránytű, mely megadja a Pártnak a biztos tájékozódás képességét és lehetővé teszi számára, hogy a közeljövö
eseményeit tudományos pontossággal' előre lássa. Ezért minden
más párttal szemben a marxizmus-leninizmus elmélete biztosítja pártunk számára, hogy poli
tlkáját ne az események uszályá
ban, a napi szükségesség szűk
szempontjai szerint szabja meg,
hanem az események élére ugor
va, Irányítani tudja azokat.
Sugár Tamás,
fll gyakorlat és elmélet szerves
kapcsolata egyben meghatároz- MDP háromhónapos pártlskolt
hallgatója
za a marxizmus-leninizmus ta-

Utasszállító forgalom
13ratis3ava és Budapest között
A' csehszlovák és magyar vasutasok megegyezlek abban, hogy
országúti utasszállító forgalmat
lépteinek életbe Bralísláva és
Budapest között. Ez a társasgépkocslszolgálat egyben meghosszabbítása a Prága—Brafis-

Ötmillió forint értékű
gyógynövényt
exportaltunk
a múlt évben
A gyógynövénykísérlet! lnté- mesztésén kísérleteznek. R latét telepén sikeres kisérletek boratóriumban már megoldották
folynak különböző gyógynövé- a kérdést és májusban, a rozs
nyck meghonosítására. Igy pél-' virágzása Idején a szabadban ts
düul Micsurin-eljárással olyan nagyarányú kísérleteket folytatta fajta gyűszűvirágot
akarnak n a k t h o g l J n a g g mennyiségben
etoállitani, amely egyesíti ina- termelhessünk anyarozsot, melyc 'r an az összes gyüszüvirágfaj- bö! véredényösszehuzó és vért k jó tuladonságát. Ennek a ! zéscsillapitó szert állitanak elő.
virágnak
leveléből
állítják,
.
.
, .
. J
a.yanis elő a fontos szlvgyógy-! A hazai szükségletek fedezé> c t , a digitálist. A tervek kö-'
Wvül exportunknak ls tger
? ti szerepel a macskagyökér jelentős tényezője a gyógyno
R mult évbcn
i honosítása Magyarországon. I
ötmillió fo>• (öl a kitűnő l'degcsillapitót, j rint értékű valutát kaptunk
tarinát állítják elő. Jelen- J külföldre szállított auóaunövé-

HOGYAN

tava légi vonalnak a magyai
fővárosig.
— A MINISZTERTANÁCS
Paizs Istvánt a Dunántúli Napi*
főszerkesztőjét, a miniszterelnökség eajtóo9ztályának helyet?
tes vezetőjévé nevezte ki

Selyemtfubálenyésztő
Nemzeti Vállalat
alakult

ein ma mar
mindenkié;

A selyerngubó 09 selyempete
szakszerű termelésének irányítására, ellenőrzésére Selyemgubótenyésztő Nemzeti Vállalat
alakult, amely rövidesen megkezdi működését: szétosztja a
községi petekikeltetök között a
szekszárdi kísérleti intézetben
termelt petéket.
Az ni NV elleüőrzí a selvemtermelés további menetét la —
a hernyóteayéeztést, a gubóbeváltésfc —, míg a földművesszövetkezetek a gubó árának kifizetésével kapcsolódnak be az
NV eelyemtenyésztési akciójába. Kéxőhbi feladat az, hogy a

földmüvesszövetkezetek n 6®
nvésztés más vonalán is tevő
kenyen rész tvesf yenek a selyem*
gubó termelésében. A földmű'
vesszővetkezeti tagokat ezérj
szaktanfolyamon képezik fa p*
bekikeltet&re és hernyötenyes*'
téare.
A tanfolyamokról kikerüli
szakemberek segítségével a 15*
vőben az Orsrfg 80 gubóbevéJtí
állomásán ia föKtea ü ve s s zövst*
kezet* tagok végzik majd S®
időszaki keresetet jelenté gnbflf
'beváltást, végül aa egész —"
lvcíiigubóteuyé*>;té9
zéM is a foldmüv"
bek feladata lest.

0

i'dfc, 1948 íprilin ia.
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tatásba éa természetesen a sportba ta.
A sportban ia megindultunk a szocializmus
telét A népi demokratikua Csehszlovákia
emberileg Is gondoskodik sportolóiról. Ma
már látszik munkánk eredménye * lelnóttek és a iiataloknál la. Az eltelt 14
hónap nehéz ut volt, Igy annál nagyobb
az örömünk, mert látjuk, hogy jó uton
haladunk, — fejezte be nyilatkozatát Josel
Spirk.
Bár a sportélet átépítése Magyarországon
is megindult a szocializmus felé, az elhangzottakat ügyeimébe ajánljuk az Illetékes magyar aporttényezöknek, már csak
azért is, hogy az eddiginél határozottabban ét erőteljesebben haladjunk a megkezdett uton, hogy mielőbb kitermeljük
azokat az ujtlpusu sportembereket, akikre
népi demokráciánk sportjában szükség van.

t
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17 az a l a p f o k ú
labdarugóbajnoiság
nevezési
határideje

Az Ml Sz 1917. évre egyfordulós, alapioka Inbdartigóbajnokságot irt kl. A bajnokságot megyei viszonylatban rendezik
és azon a tömegszervezetek csapatat vehetnek részt. Az egyfordulós labdarugóbajnokságot külön rendezik meg uttőró,
Ifjúsági és felnótt játékosok részére. Az
u'.íört'bajnokságban 12—14, az Ifjúsági bajnokságban 14 — 18 és a felnótt bajnoklághan 18 éven feliil'ek vehelnck részt,
amennyiben az uttöró, az EPOSz, a
SzIT. a Diákszövetség, a szakszervezet,
a Honvédség vagy a Rendőrség tagjai
a résztvevők.
A csapatokban csak olyan játékosok
szerepeibe: nck,
akik 1918 május 1. óta
nem veitek részt Mt.Sz bajnokságban. A
mérkőzések az MLSz kerületi szerveinek
feKigyelele mellett annak szabályai szeriül kerülnek lejátszásra.
Mivel eredetileg kevés nevezési tap kenuit a szövetségek sokszorositottak uj
nevezési lapokat, ametvek tegnap készüllek
el Igy azok az érdeklődők számár®
mitől kezdve rendelkezésre állnak
a
sporlfilíigvelőségen, Hajnóczi-utca 29. alatt.
Azok a capalok, amelyek a bajnokságban
részt aka-oak venni, még ina vegyék át

i nevezési lapot, mert azt kitöltve lT-ig
vissza kelt adni a sporttelügyelöségnek,
5 forint nevezési dlj befizetésével együtt.
A beküldött nevezőlapokat 24-ig dolgozzák
föl. Ekkor kezdődik az egyiordulós bajnokság.
A bajnokságéri a benevezett csapatok
földrajzi fekvésük szerint 6—12-es csoportokban játszanak. A csapatok tagjai
az MISz által rendszeresített Igazolványaikkal szerepelhetnek, amelyen a játékos neve és egyéb adatai, azonkivfll
a szövetség sorszáma van rajta.
A bajnokságban résztvevő csapatok kedvezményes árban labdát kapnak, amelyek
térítési összege szakszervezeti együttesek
számára 30 forint. EPOSz, SzIT, MEFESz,
Diákszövetség 20, úttörőknek 10 forint.
Ez.ck a labdák csak korlátolt számban
állnak rendelkezésre él azokat a tümegszc-rvezetek országos központjai osztják
szét a szükségnek megfelelően benevezett
csapataik között.
Az alapfokú bajnokságban csoportgyőztes
csapatok a bajnokság végén beosztást
nyernek az ősszel meginduló uj megyei
butuokl csoportba.

n.

Hirdetmény

A prágai vereség tanulságai
A najnar Ubiiarupő válogatott Prágában
tiszenvedett veresége 411 a aportolók érdeklódésének homlokterében továbbra Is
tmindkét országban. Az okokat kutatják,
amelvek a vereséget előidézték.
Kétségtelen, baj volt az összeállítással,
de nemcsak ezek * hibák voltak. A
Mellemmel is baj voll nálunk. A magyar
játékosok elbizakodottan, szinte vállveregetóen álltak ki a mérkőzésre, a csehek viszont szívvel-lélekkel küzdöttek minden labdá'rt harcollak, nem ismerlek elveszteti labdát és megoldhatatlan helyzetei.
A legtöbbel Josef Splrk a Sokoi Szövetség főtitkára nyilatkozata mond:
- Átépítettük szervezeteinket, — jelentette ki — uj embereket vittünk az
ország építésébe, a nevelésbe, az ok-

Jc.

Tápé községnek telekkönyvi betétel az
1888: XXIX., az 1889: XXXVIII., at 1891:
XVI. és 1927: XXXIV. t.-cikk értelmében
elkészíttetvén és a nyilvánosságnak átsodik helyen • bajnok Birtos doktorral, adatván, t i azzal a felszólítással tétetik
közzé:
aki a holtverseny után alakult döntőben
5:2-rt győzött ellen*
1. hogy mindazok, kik az 1888: XXIX.
t-cikk IV és 17. g-ai alapján — Ideértve
LABDARÚGÁS
e S-oknak az 1839: XXXVItt. t.-cikk 5. éa
Bajai SiAK I1.-Szabadszál1á« I. Oszt. 6. g-aiban éa az 1891: XVI. t.-cikk IV g
bajnoki 1:1. Oyenga nivőju mérkőzés. a) pontjában foglalt kiegészítését ta —
valamint az 1889: XXXVIII. t.-clkk T.
A bajai gólt Bukucs IL rúgta.
Bajai PosztőgyárI SE-Mílykut 5:1 (3:0) g a éa az 1891: XVI. t.-dkk IV g,
Baján 1000 néző, I. osztálya bajnoki. b) pontja alapján — ideértve ezeknek
Az üzemi csapatot valósággal lelépte Mély- az 1912: VII. t.-cikk 35. g-ábtn foglalt
kút. Góllövők: Csáki (2), Nilasin (t), kiegészítését ia — eszközölt bejegyzések
érvénytelenségét kimutathatják, e végből
Arnold (2).
Hercegszántó -Bajd PosztőgyárI SE II. törlési keresetüket, azok pedig, akik valamely tehertétel átvitelének az ISSó: XXIX.
1:0 (0:0).
t.-cikk 22. g-a, illetve az 1889: XXXVItt.
KOSÁRLABDA
t.-cikk 15. g-e alapján való mellőzését
Bajai SzAK—Komáromi VSE (férfi) 32:13 megtámadni kivánják, e végből keresetüket
hat hónap alatt, vagyis az 1949. évi okBaja. NB II. bajnoki.
Komáromi VSE-Bajt! SzAK (női) 10:8 tóber hő 20. napjáig bezárólag e telekkönyvi
hatósághoz nyújtsák be mert ez
Pécsvárad-Bajai SzAK II. 32:15. Pécsezen meg nem hosszabbítható záros havárad.
táridő eltelte után inditott töriéal kereset
ÖKÖLVÍVÁS
ennek a harmadik személynek, aki Időközben nyilyánkőnyvi jogot szerzett, hátBajai SzAK-Pécsi Közmüvek 10:8. Délrányára nem szolgálhat;
nyugati bajnoki. Baja.
' Bajai SzAK—Bajaszentlstváni EPOSz 7:1.
2. hogy mindazok, akik az 1886: XXIX.
Mérkőzés a fufballspórt népszerűsítésére.
t.-clkk 16.' és 18. g-ainak eseteiben —
ideértve az ulóbbl g-nak az 1889: XXXVIII.
t.-cikk 5. és 6. §-aiban foglalt kiegészíFigyelem!
téseit is — a tényleges birtekoe tulajHízott 16-, csikó-, csacsihas. donjogának bejegyzése ellenében ellentirivs v'rslU és füstölt hus mondással élni kívánnak, írásbeli ellenthúsvétra már a mai naptól mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1949.
kapható a Tábnr-nlcal lóhus évi október hó 20. napjáig bezárólag
a telekkönyvi hatósághoz brnvujtsák, mert
csarnokban TOMBACZ-nál. ezen
meg nem hosszabbítható záros határidő letelte után ellentmondásuk többé
F i z e s s e l ő
a
figyelembe vetetni nem tog;
3. hogy

O é l m a q v a r o r s z á g r a
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mindazok, akik

r

d

pontban körülírt eseteken (drill n betétet
tartami által előbb nyert nytlvánkönyvf
jogalkat bármily Irányban sértve vélik —
Ideértve azokat ia, akik t tulajdonjog
arányának tz 1889: XXXVIII. t.-cikk 16.
g-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek
találják —, n tekintetben felszólalásukat
tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz knt hónap alatt, vagyla 1949. évi
október M 20. napjáig bezárólag nyuj*
sák be, mert ezen rneg nem hosszabb*,
ható zároa határidő eltelte után t b e
tétek tartalmát csak a törvény rendel
utján ( • csak az Időközben nyilvánkönyvf
jogokat azerzatt harmadik személyek lógatnak sérelme nélkül támadhatják me®
Egyúttal figyelmeztetnek azok a (elek,
akik a betétek szerkesztésére kiküldött bizottságnak eredeti okiratokét adtak át,
hogy amennyiben azokhoz egyszersmind
egyszerű másolatokat Is csatoltak, vagy
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
A szegedi járásbíróság mint telekkönyv*
hatóság 1949. március 27.
Dr. 8 He tk.
A

jbiró.
kiadmány hiteléül:
Nagy ir. tiszt.

S í e g e t l váiro»
polgármesterének.
k ö z é r z e t i ii'raet-nényíl
É r d e k l ő d ő k a Nfphivatalnál,
Városháza fid-<z. 14.. k ö z e l e b b i
felrilái»o.-itiUt k a p h a t n a k .

Hirdetmény. Felhívom a város területén lévő gyárak, üzemek és közülete*
figyelmét arra, hogy kézt tüzoitószerel
beszerzésénél minden esetben a tűzoltóalosztály-parancsnokság véleményét kérjül
ki, hogy a
szabványkövetelményekne*
megfelelő
készülékekkel
rendelkezzenek
az 1. és 2. Polgármester.

e

t

é

*

^

h

1ASKA1 RÖGEI* kifogástalan ál- BÚTOROZOTT szoba fürdőszo
lapotban eladó. Kárász-utca 5., búval 15-re kiadó. Bolcor-utcf
8., I. em. 1.
B E J Á R Ó takarítónőt a z o n n a l r a I. emelet 2.
felvészek. Dr. Korda, Dugonics- EGY jókarban levő Pfaff varró- EG Y különbé járata bútorozott
tér 4., emelet.
gép eladó. Hétvezér-utca 58.
szolra egy vagy- két férfi róEGY szorgalma® bejáró min- EGY jó állapotban levő mély széro kiadó. E.,feomogyi-utca6.,
13.390 r a emelitedett
az M H K szegedi
nevezőinek denes 15-re elhelyezkedne. Cim gyermekkocsi eladó. Petőfi Sin- I. emelet 3.
a kiadóban.
aor-sugárnt 52., földszint 1.
HÁROMSZOBÁS lakás költségszama
ELADÖ í)7. ujszőregi állomás mrgtéritéssei átadó. Orgona-u.
4
A H A S - V E T K L
fr
Április 15. az MHK végső nevezést a SzlT-nél, ahol 70—40 százalék kőzólt
mellett egy kis magánház, azon- 6/a., emelet.
ba'írideje. Imit a feltorlódó adminisztratív mozog a lányok létszáma a fiukéhoz KELEMENNÉL
OKH
utal. nal beköltözhető. Tud. Komá- I1ALÖSZOBABUTOR, két szouiunka iniatt keltett az eredeti tervtől viszonyítva.
ványra rádiók 18 havi rész- romi újságosnál.
la, elköltözés miatt azonnalr«
későbbre halasztani, Az ujabban beérkeAz egyes tőmegszervezetek nevezései
letre, kerékpárok köd ve? 6 rész- EGY kifogástalan csőuakmotor átadó. Tisza T.ajos-körut 33.,
zett nevezésekkel Ismét jelentékenyen nő.
ezekt Szakszervezet 2323 térti, 314 ni,
eladó.
Érdeklődni
Szivárványvekedett Nagvszeged területén a Munkára
letre kaphatók. Kelemen-utca
II. emelet, ajtó 6.
utca, 21/b. szám.
Harcra Kész tnozga'om résztverőinek szá- Úttörők 2302 liu, 1680 leány, SzIT 1580
11.
szám.
flu,
632
leány,
Diákszövetség
113T
ftu,
ma. A technikai vezetőtől kapott értesítés
FRISS húsok, rántanivalő esi- MODERN belvárosi kettőszobá*
szerint 13.300 a nevezik ujabb létazáma 744 leány, EPOSz 788 ü r ü , 141 nó, RÉGIDIYAIU, jó erős ebédlő- kóhus és hizott csacsilms kap- lakásom elcserélném négyszobás
13., emelet,
Szegeden.
MF.FESz 539 férfi, 386 nő. Rendőrség lőbutor, z'-tkvények, 2x3-as sző. ható. Özv. Szabó Zoltánné, At- sért. Jósika-utca
Feltűnő, » várakozáson felült a nők 447 férfi, 10 nó, Szabadságharcos Szö- nyeg és egyéb bútordarabok el- tila-utca 9.
k f t L Á N F A L A K
^
Kiszórna. Több mint egyharmadát teszik vetség 167 férft, 17 nó, MNDSt 59 adók. Juhi'* Gyula-utca 33., IRODAI irógép jó állapotban
kf • férfié'-éuát. Különösen jó az arány- nő, DÉFOSz 29 férft, egyéb 1 férfi, 2 L. emelet 4.
eladó. Ipartestület, II. emelet EGYÜTT tanulnék érettségirt
szám az Úttörőknél, a Dlákszövrlsé-mtt é.i nó. Clss/esen 9313 férfi, 13.279 nő.
MAGAS alakra drapp tavaszi jobb.
készülő rendes vagy mngántafélfiőltöny eladó. Juhász Gyula- SÜRGŐSEN eladó egy szesz- nul óval. Jelige: »Kölcsönös et«
A
Négyszer m rkőzih
a DLASz
válogatott
utca 33., I. 4.
főzdeberendezés és egy 23 htl lenőrzés júniusig*.
KIFOGÁSTALAN
Remington hordó. Cim a kiadóban.
GYERMEKPARK padokat bét*
Csehszlovákiában
irodai irógép eladó. Juhász Gyu- SZÜRKE férfiruha, konyhabú- bevesz, gyermekkerékpárt vo»
Május első [etében Délmagvarország lab- rvknjvárott játszik egy-egy mérkőzést, A la-utca 33., L 4.
tor, női fekete tavaszi kabát, szek. Szechenvi Mozi mellett.
darugó válogatottja csehszlovákiai portyára mérkőzéssorozat az elmúlt évben nálunk
NAGY modern irtasz ia!, álló- 39-es női cipő eladó. Puszta- KISEBB kocsmát vagy söntés!
merrv. Az egydttes április 30-án Indul esti mérkőzést Játszott Sk Zillna revane
elszámolásra átvennék, kevéc
Szegedről, május 1-én Oatántán, 3-án Zsol- kötelezettségének eredményeként kerül le- lámpa, szekreter eladó. Gim a szeri-utca 5.
óvadékkal. Jelige: »1000«.
kiadóban.
nán. 5-én Rala ZHnbcn, 8 in pedig £r- bonvolllásra.
TÖLGY FARÖNK, 100 oh hostrzu 100 •-öi telek Répás-utca 25. FRÁTER borotva 24, metsző*
szám alatt minden elfogadható olló 13.70; önborotvapenge 2X1
A magyar tornászok
legyőzték az olimpiai
bajnok 50 cm átmérőjii eladó. Tisza L.. árért eladó. Érdeklődni László, fillér, zsebkés 3, olló 8, köszökörút 20., III. em. 8., alsó csen- Mikszáth Kálmán-utca 9.
Hnn
tornászcsapatot
rülés, javítás olcsón. Mikszáth
gő.
EGY szőlőpermetező, egy már- Kálmán-utca 5.
FIGYELEM! Mos! vegyen gu- ványlap,
Vasárnap Budapesten rendezték meg a
180x70, rekamé, állV L O K O M O T Í V ÉS A S Z A K I S
miszandált Ilódynál nílg
a ványok. üst ház vasüsttel, gya- HOZOTT anyagból, lehet hasa
Magyar—Finn térti torniszvladolt, amelyGYŐZÖTT
készlet tart. Kelemen-utca 12. lupad, lisztesláda eladó. Érdek- nált is, készitünb: háló 400,
M I nagy küzdelem után Magyarország
kerftft kl győztesként 315.5:313.2 arányban.
A teke NB fi. vasárnap! fordulója végig HÚSVÉTI likőrők és párlatok lődni Szlent Mihály-utca 7., asz. konyha 180-tól. Rekamé eladó
A verseny egvéni győztese Sántha 58.25. szegedi sikerskat hozott, mert Mdraváros kitűnő minőségben,
Csaba-utca 36.
legolcsób- balosnál.
». Pataki 58.1, 3. Laltinen 57.3, 4. Ba- kivételével valamennyi csapat győzött. At
ban
szerezhetők
be
Sándor
Béla
ÖCSKA Imlapját ne dobja ell
eanvai 57.2, 5. Mogyorósi II. 57.1, 6. ujabban beérkezett eredmények: SzAK—
E L A D Ö 3X4 orgánum szőnyeg,
Mencz lralapos ujjáfesti és foe>
Tanner 56.95. A magvar cssnat ezzel Mőravároa 2930:2850. Jók: Jena! 418, ital áruüzletében, a Főpostánál.
ampolcia,
egy
csillár,
rádióaszFOGORVOSI széket keresek
mázza. Dugonics-tér 2.
a győzelmével ez 1948. évi londoni olim- nátvarekord, Papp 394, Kovács 378, i!
tal,
leány
magyarruha.
Tisza
piai gvőites csapatot fektette kétváitra. trhe Szabó 403, Sárkány 380, Kise 377 megvételre. Cimet
^Fogorvos*
POLLAK Testvérek volt sarol
Tajos-körut 83., II. em. 5.
fával. — lokomotív—K-Lombik 3063:2932. jeligére a kiadóba kérek.
üzlethelyisége kiadó. Érdeklődni
ven- ugyanott.
M V
Sz.ATK
GÁZGYÁR
S Z A - A Lokomotív Budapesten győzte le elen- ANGOB mechanikáa zongora, és GYERMEKKEREKPART'
felét.
BADSÁG KUPA
MEHKögfiS
pjaninő olcsón eladó. Rakovszky nék jutányos áron. Ajánlatokat EVÜY félpár férfíkesztyüt ta.!**
kiadóhivatalba kérek »Gyer- tak a Mátyás-tér közelében, ma.
Nagjkamarísl
EPOSl-Kunágota
6:0
(t;0)
zongorahangoló, Br. Jósika-utca amekkerókpár*
A teke Szabadság-Kupa küzdelmet a
jeligére.
lyet egy kerékpáros vesztett el
befefezéi felé közelednek. Már csak kevés Góllövőit: P (3), Ipacs, Kukla éa Fe- 31. Telefon: 40-06.
SZAMÓCA
(földieper)
palántát
evagat vau versenyben, ame'vek a kö- kete öngól.
LÉGTARTÁLY kompresszorral, tízezer darabig a" legkorábbi
zépdöntőben küzdenek az értékes díjért.
SZEGEDI
KARDVTVÓK
homokfuvószekrény, kovácsüllő, óriásgyümölcsü fajtákból prima
Ezek közül ma délután 4 órai kezdettel
nagy csiszológép, villanyfúró el- gyökérzettel és fetszedett gyüSIKERE A
FŐVÁROSBAN
• SzATE—Gázgyár ta'álkoző kerül sorra
adó. Kossuth Lajos-sugárut 34., mölcsfát megeredési garanciá- női ruhaövet. Átvehető a D>
•z alsóvárost Sárkány pályán. A mérkőA Oanz rendezésében vasárnap került
mogyarorszkág kiadójában
zés rrsgv küzdelmet Igér. mert »z alső- lebonyolításra a Marosi Miklós kard em- reszelővágóüzom.
val is féláron ajánl Szűcs Pál
városiak az első fordulóban elszenvedett lékverseny. A siadalon Patzauer a szegedi E L A D Ö
olcsón alig használt faiskolája, Szatymaz.
DJ5LM AGYARORSZÁG
KÚ» fán felüli vereségükért szeretnének Poslás SF vívója kitűnően szerepelt hét szürke kosztüm, női nyári ruGYERMEKKOCSI, mély, steprevsneot vermi.
politikai napilap.
győzelmével, holtversenyben végzett a má- hák. Somogyi-utca 23-, emelet
pelt, eladó. Újszeged, BérkertFelelős
szerkesztő és kiadói
ajtó 3.
utca 29. Tanítóképző során.
Árleszállítás!
ifj. KOMÓCSIN MIH1L1
CSfiPLöGABNH
URA
traktorÍRÓASZTALOK, mázsák, mérSzerkesztő: BÓDAY PÁD
legek, jégszekrény, gázrezsó, ral eladó. Kis templomtanya, Rá- Szerkesztőség: Jókai-utoa i .
kosi
Mátyás-utca
26.
Kelmefestő — veqyllszlitó
többféle bútor eladók. RómaiFelelős szerkesztői telefon: 35:36
körut 40.
l á b a r - a f c s 4 , K a z i n c z y - u t c a 14,
KJebalsterq-lér
3.
Szerkesztőségi telefon: 30-03.
4
I . Á K Á 8
IITZOTT libák eladók. Szappa•Telefon - 38-48)
'volt Ofz*t>u'4r>
Nyomdai szerkesztőségi telető*!
BELVÁROSI
kettőszobás
össznos-utca 5/a.
este 8-től 35-06.
EGY p r i m o , férfikerékpár át komfortos lakásért elcserélem
Kiadóhivatal Kárász-ntoa <b
egy 3-f-l-es rádió eladó. PáJfy hasonló háromszobás lakásoTelefon: 31-18 én 35-00
mat Jelige: '.Mielőbb*.
utca 38.
szagmontcs
gazdaságos
Az x-szel Jelzett közleményei
M E Z P E R G E T Ö , Kit Boconádi, SZOBA-konyhás lakást, esetleg
kaptárok eladók. Kolozsvári- egy szobát keresek május l-re díjazottak.
á l l a n d ó
r a k t á r a
I
kóltségmegtéritéssel. Lehet altér 5.
: » Q < f l
G Y U L A
S z e g e d ,
K á r o l y i - u t c a
ERŐS igás kocsi eladó. Liszt- bérlet i*. Jelige: bPontoz fi- A Hírlapkiadó Kft nyomása,
Felelő^ vetető: Konc* Lászlá,
; tető*.
utca 25. szám.
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