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Szeged dolgozó
fiataljai gyar és a szegedi ifjúságnak
számára sokáig emlékezetes is. A magyar ifjúság ma már
lesz a vasárnapi ifjúsági nagy- az épülő ézocialiiinus erős tágyűlés. Emlékezetes lesz azért, masza- Bebizonyította ezt a magyar ifjúság a választásokon is.
meri a Szovjetunió hatalmas, Készüljünk fel a feladatokra,
sok dicsőséget és elismerést hogy ujabb és ujabb dicsősészerzett ijjusági szervezetének, get hozzánk népünknek — fea Kemszomolnak képviselői lá- jezte be Ladányi elvtárs nagy
togattak el a Tisza
folyó lelkesedéssel fogadott beszédét.
partjára. Annak az ifjúságnak
Ezután Szilágyi András elvképviselői, amely négy éven át társ a Macyar Dolgozók Pártja
mérhetetlen nagy áldozatokat nagyszegeái' pártbizottsága nehozott a világ népeinek felsza- vében mondott üdvözlő "beszébadításáért. A Szovjetunió if- det. Kiértékelte a választások
eredményeit, az ifjúság helytjúságának baráti
üdvözletét állását a választási küzdelmekhozták el Szegedre a Komszo- ben. Rámutatott arra, hogy
mol képviselői. Eljöttek, hogy eredményeinket a Szovjetunió
utat mutassanak s példájukkal segítsége nélkül nem
tudtuk
ujabb és ujabb lendületet ad- volna elérni; Kifejtette, hogy a
janak a szegedi és körnéki választási győzelem csak "első
fiataloknak az országépités- lépés volt a béke megvédéséért
ben, a békéért folytatott harc- és az ötéves terv végrehajtában.
Eljött
Szegedre
Mihail
Peszljak elvtárs, a Szovjetunió Antifasiszta Szövetségének alelnöke, Konstantin Örlov elvtárs, a D/VSz végrehaj főbizottságának szovjet tagja és Randzsi Guha, a D/VSz
gyarmati irodájának vezetője.
A szegedi fiatalok délelőtt

a

vasárnapi

képviselőit

sáért folytatolt harcban. A ma8 magyar nép ióJ virii
gyar ifjúságnak most az a lega béke ügyit
fontosabb feladata, hogy fokozott munkával és a
békéért
— Látómé bogy egyre-másra
folytatott uövetkezetes harccal épülnek az u j hidak és házak.
méltóképpen felkészüljön a nyá- Mindez azt a benyomást kelti
ri világifjusági találkozóra.
bennem, hogy a magyar nép
mindenekelőtt békét akar. A
Ezután Hollós Ervin elvtárs, fasiszták felrobbantották egya MINSz főtitkára mondott be- szer Magyarország liidait, de
szédet.
mégegyszer nem fog sikerülni.
— Ez a nap nagyjelentőségű En i>Izto« vagyok a'iban, hegy
ünnep a sze^
szegedi fiatalok szá- a magyar nép jől védi a bémára, hiszen "annak a népnek ke ügyét a Szovjetunió vezéréifjúsági küldöttei látogattak el nek, Sztálin elvtársnak a vezeSzegedre, amely nép élén jár tésével.
a békéért folytatott harcnak —
A világifjusági
találkozóról
mondotta.
szólva kijelentette, hogy ez a
A szegedi fiatalok szinte per- találkozó be fogja bizonyítani,
cenként lelkes tapssal szakították félbe a beszédeket, felállva
kitörő lelkesedéssel ünnepelték
a Szovjetuniót, Sztálin és Rákosi elvtársakat.

szerda

hogy a világ fiatal jai egysé
gesen küzdenek a béke megvédéséért
— Mi, India fiai, akik a tagállatibb kizsákmányolás országában élünk, eljövünk hozzátok, a szabad
Magyarország
fiaihoz. Mi azért
harcolunk,
hogy megvalósítsuk axt, amit
t* "fnár elértetek, hogy szabad
hazában aj országot építsünk,
Randzsi Guha nagy lelkesre
déssel fogadott beszéde utér, a
szovjet himnusz és ax Internacionálé hangjaival ért véget a
lelkes ünnepség, amelg után színes kullurmüsor következett.
Délután nagyszabású sport-és
kulturális megmozdulásokon bizonyította be a szegedi ifjúság,
mennyire jelentős számára ez i
nap. A késő esti órákban a lobogó tábortűz fényénél gyűltek üszsze a fiatalok, hogy kollektív szórakozással és kultúrműsorral tegyék még szebbé és felejthetetlenebbé azt a napot, amelg egj
ujabb lépést jelentett a szovjet
és a magyar Ifjúság barátságának elmélyülése utjáa.

0]fisnagylelissümÉp %kr,m
o Szegedi Keramit és 8§z!s§!a@yfirat

A s i o v ' e t ifjiisá^ b o l d o g , m c i f i u d j a , hogy
a ko.Tinrausvsfa t á r s a d a l o m b a n fog élni

Amikor Mihail Presljak elvtárs
lépett a mikrofon elé,
egyenruhás fiatalok hosszú sora indult a vendégek felé. A
legkülöüüőv óbb értékes ajándékokkal, virágokkal halmozták el
óket.

ságának baráti üdvözletét tolmácsolta.
i 1 ' 1 '
I
— Nem érzem magam idegennek — mondotta —, mert elvtársak közé jöttem és én is egy
szabadságért küzdő nép fia vagyok. Rövid időt töltöttem Magyarországon, de már az első
napon megkapott az a hatalmas
lelkesedés, amely romokbői rövid idő alatt felépítette az országot.

8,

nép közötti barátságot.
Beszéde után a sokezer ifja
lelkesen éltette a Szovjetuniót,
Sztálin éa ltáko3Í elvtársakat, a
ICornrSiőmofl.
TVégül Randxsí Guba,
a
DIVSz gyarmati irodájának vezetője mondott beszédet India
és a többi gyarmati ország ifju-

A szegedi Keramit é3- Göztéglagyárat a hároméves terv keretében átépítik, a nem megfelelő gépek helyett ujakat áilitanak be.
•
A hároméves terv keretében a
présházban ;lévő gépeket. kieserőlik. Az uj gépek beszerelési
munkálatait már a közeli napúkban megkezdikA régi gépekkel
óránként
ezerötszáz téglát gyártottak^ az

ben gyülekeztek a Széchenyi- üdvözletét tolmácsolta©-! szegedi
téren, majd Újszegedre indul- fiataloknak, majd megköszönte
tak, hogy a gyönyörűen feldi- a baráti, elvtársi fogadtatást.
\zitett szabadtéri
színpadon,
— A szovjet ifjúság sokmil. 'igét árnyas fái között részt- liós tábora most nagy önfeláláoz(>
r . . , ™ L'ízífi
nagvetü-\
mpnkát végez a háboraterv
lésen. Lobogó'nemzetiszínű
. , ?,
.
,
rehaitásáert — mondotta. —
voros zászlók szinesiranszpa-\mh ln
a harchari
legnagyobb
A szegedi dolgozó nők na'gy központi vezetőségének tagja,
rensek alatt daloló, lelkes fia-1 támasza a Szovjetunió Kommutalok vonultak át a Rákosi- m'sta (bolsevik) Pártja, amely tömege gyúlt össze vasárnap zászlóanya mondott beszédet.
hídon. Egyenruhás Sz/T-esck, győzclnie/sen vezet a szovjet délelőtt tizenegy órakor
a
— Szeged város asszonyai,
áttörök, a Diákszövetség, az ifjúságot. a kommunista társa- Széchenyi, téren alz
MNDSz nak ma kettős ünnepe van.
EPOSz fiataljainak lelkes éne- dalom felépítéséhez vezető nton. zászlóavató ünnepségén. Üze- Felavatják azt a zászlót, amit
kétől visszhangzott a város. A szovjet Ifjuuság boldog, mert mi munkásnők, napbarnitotta a szakszervezeti
nőbizottsúg
Tizenegy órakor már zsúfolá- tudja, hogy a kommunista tár- arcú dolgozó paraszt asszo- adott az MNDSz-nok és most
sig megtelt a szabadtéri szín- sadalomban fog élni.
Ezután beszémolt a Komszo- nyok, a háztartások dolgozó ünnepli azt a hatalmas győzelpad nézőtere és környéke.
met, amelyet a magyar ncp a
Fönn a színpadon a vörös dra- mol X I . kongresszusáról, amely- női hatalmas szines gyűrűt alaz emelvény előtt, választásokon aratott — monpériát Sztálin, Lenin, Rákosi nek legszebb megnyilvánulása kottak
elvtársak képei díszítették. A volt, hogy az Ifjúság egysége- amelyen a kékruhás MNDSz dotta.
— Ez a zászló jelképezi,
nézőtéren köröskörül szines sen, ham-akészen tömörült a rendezőgárdisták tartották mafeliratok, transzparensek hir- Pár® és Sztálin elvtárs köré. gasba azt a díszes zászlót hogy itt Szegeden már nincs
dették az újjászületett szegedi A szovjet ifjúság, most a • kon- amelyet a szervezett munkás- válaszfal a különböző munkagresszus befejezése után nem
fiatalok építeni akarását és a sajnálja erejét, tudását^ hogy nők nevében a szegedi szak- helyeken dolgozó nők között
békéért folytatott harc vélki- még lelkesebben harcoljon, még szervezeti nőbizottság adomá- — folytatta, majd beszélt a
1
tüzéseit,
nők szerepéről az ország éleszebbé tegye az ifjúság életét. nyozott aa MNDSz-nek.
A kongresszus a szovjet ifjúság
A zászlőavaló
ünnepségen tében, a választás alatti munmeg- igen nagy számban jelenlek káról és az
elkövetkezendő
Az ifjúsági nagygyűlés
a internacionalizmuaáeak
Himnusz 'hangjaival" kezdődölt, nyilvánulása volt — mondotta, meg férfiak is, hogy kivegyék feladatokról. Beszédét sokszor
majd a MINSz nevében Ladá- Treszljak elvtárs.
részüket a szegedi nők nagy szakította meg lelkes taps. A
nyi Benedek elvtárs meleg szaünnepségéből. A
különböző beszéd végén a hallgatók hoszÜ YLÁGBFUSÁGI ÍSTÁ'KSIÁ
vakkal üdvözölte a Komszomol
szervezetek mellett a honvéd- szan, lelkesen ünnepelték a
kép;'iselőit és a szegedi fia!0íYiWe]iesz1i a SZQV]3!ség és a rendőrség is képvi- Szovjetuniót, a Sztálin elvtár.
talokat. Rámutatott arrra, hogy
seltei le magát népes küldött- sat, a Magyar Dolgozók Pártmigyai
bará'ságoi
a magyar ifjúságot az a megját és Rákosi elvtársat.
séggel.
A
szovjet
Ifjúság
nagy
lelketiszteltetés fi te. bogy BudapesA városháza tornyában tiA Himnusz ulán Koncz Anten rendezik meg a világifjn- sedéssel és örömmel veszi; tuBfigi találkozót te a DIVSx má- domásul. fiogy a világifjusági tal Asszonyokhoz cmiü versét zenkettőt kongott az óra, amitalálkozót Magyarországon ren- szavalta Kemenes Györgyné. kor Sárfi Rózsi rákötötte a
sodik kongresszusát.
dezik meg. A szovjet nép nap- Ezután Szabó Sándorné
az zászlóra az első szalagot. Ez— Ezt a nagy megtisztelte- ról-napra tudomást szerez
a
tést azoknak az eredményeknek magyar ifjúság sikeres harcai- MNDSz titkárnője
nyitotta után a többi zászlóanyák: Biköszönhetjük — mondotta —, ról. Áz a tény, hogy nagy szov- meg az ünnepséget. Szabó elv- eber Ilona, Komócsin Mihálytápai
en,elveket a magyar nép az or- jet ifjúsági "küldöttség érkezik társnő bevezető szavai után né, Tari Mihalyné s
Ezágepitésben
a békéért
foly- a találkozóra, még tovább fogja j Sárii Rózsi országgyűlési kép- MNDSz nevében. Kurlik Imrétátott harcbanéselért
s amelyekben nem 1kis
van a- "mafejleszteni
viselő,
Szlachó
lvsw
—I r. része
—
. —
4* an szovjet
^
— 1'nÁ és
V . magyar
— - ~
u i e o n azfl r9 MNDSz
Ti ! M I \ Cbudapesti
•» L , i /T n >, r\ né,
r-1 * Bakaily Mária,

uj gépékkel pedig Óránként hf*
romezeröteacSr, liőromezernyoi©
száz téglát gyártanak majd, A
A gvár egy hónap múlva megindul és kezdetben száz munkást 'foglalkoztat.
A gépok felszerelési mtrckál©taival párhuzamosan indul meg
a gyári munkásfürdő és zuhanyozó, továbbá az üzemi konyha
építése is.

Nagyszabású ünnepség keretében felavatták
a S7,'B

zász!ajéi
Elemérné, Tatai
Istvánná,
Nagygyürgy Mária, Havajec*
Istvánná, Haláss
György
Keresztes Istváané, Eidusné,
Dénes Loőné nevében Tóthné, majd Szabó Sándorné fcó
tótle rá egy-egy mondat kíséretében a szalagot a zászló,
ra. A zászlóanyák után a Wk
lönböző kerületi és
üzwt^
MNDSz csoportok képviselői
helyezték el a maguk satl*
gait a zászlóra.
Ax Internacionálé hangjaival ért véget a szdnpompáx
ünnepség.

•

Ax MNDSz asszonyai a vasárnap délelőtti zászlóaratü
után esto a Hugn&ria nagytér,
mében műsorral egybekötött
táncmulatságot rendeztek.
A
műsort Szabó Sándorné elrtársnő nyitotta meg. Srépea
szerepelt az MNDSz njonna*
alakult énekkara és tánccsoportja. Nagy sikert aratott II
Szegedi Nemzeti Szinhix balettkara és Konca Antal Rek
mánc cimü verséből irt életkép©,
amelyet
szintén at
MNDSx asszonyai szavaltak és
játszottak el Á jólsikerült műsor után hajnalig tartó tánc
következett.

junius 8«án, szerdán délután 8 órakor
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BKBTFFO,

lapzártakor

favaslaíal
k é r d é s b e n

A párisi békekongresszuson
résztvett legjobbjaink,
azok
a magyar társadalom összesÍR
ségét képviselő
személyek,
akik a békéért vivott harc
A KÜLÜGYMINISZTEREK É R T E K E Z L E T É N E K K E D D I ÜLÉSE
ezen emlékezetes nagy csatáján a világ érdeklődésének
B bizottság tagfainak fele a szov.
A külügyminiszterek tanácsa nyeges eltérések vannak
nyiltjcoztatfcedden délután fél 4 órakor Szovjetunió és Amerika javas, jet övezetből, másik fele a reflektorfényében
yilt ülést tarlott. Az ülésen lala között. Két fontos kérdést három nyugati övezetből keták ki a magyar nép állás>lytatták a Szovjetunió és az kel megoldani, a berlini vá- rüljön ki. Kijelentette, továb- pontját, a párisi
békekongEgyesült Államok Berlinre vo- rosi tanács és a szövetséges bá, hogy az az amerikai ja- resszus folytatásaként
az elnatkozó javaslalainak vitáját. parancsnokság kérdését- Afct vaslat, amely szerint minden
múlt hét péntekjén országos
számú
A szovjet külügyminiszter javasolta, hogy a választás le- egyes övezet azonos
békeértekezletet hivtak öszkiemelte, a zái t ülé en elhang- bonyolítására állítsanak fel né- megbízottat küldene a bizottsze.
ságba
elfogadhatatlan,
mert
zott vila megrtiulutta, hogy lé- metekből álló bizottságot. A
végeredményben a
nyugati
Az értekezlet
előkészítő
övezetek túlsúlyára
vezetne. bizottsága a tömegszervezeAmi a városi tanács választá- tek, az egyháazák, a művésát illeti, azt a javaslatot tetszeti és tudományos egyesüte, hogy necsak politikai párletek küldték ki képviselői-,
tolónak, hanem különféle töket. Már az előkészítő bizottság
megszervezetnek, kulturbundat országgyűlés junius 8-áu, kének és körjegyzőjének kijelö- nak és a demokratikus nők összetétele, ez a magyar nép
erdán délelőtt 10 órakor tart- lése.
szövetségének is legyen képvi- minden rétegét felölelő név*i
elsó ülését, amelybek napi'2. Elnök választása. : ' •
selőjelölési joga, mert e nél- sor Andics Erzsébet elvtársÁEUDJE:
3. Alelnökök, háznagy és jegy- kül nem lehet igazán demo- nőtől, a tudomány
harcosi1- A z o r s z á g g y ű l é s k o r e l n ö - zők választása.
kratikus választásokat tartani. tól, Apró Antal
elvtárstól,
Ezután vitába szállt az ame- szervezett munkásaink vezerikai javaslalnak azzal a rétőjétől kezdve Vedres Márszével, amelyben az 1946. éri
kig, a szobrászig, Vető Lajos
berlini alkolmány 36. pontjának elvetését kéri. Ennek az evangélikus püspökig, a haelvetése a kommandatura jog- ladó vallási irányzat képvisekörének megnyirbálását jelen- lőjéig mutatja, hogy a maNégy halottja és körülbe- ugyancsak
öszetüzés zajlott tené, ezzel szemben a szovjet gyar nép teljesen átéreze fel161 400 sebesültje van
az le, amelynek 2 halálos áldo- javaslat szerint pontosan meg- adatát a béke
acvonalán,
»lasz földmunkások 20 napja zata völt. Ferrara tartomány- állapítaná, melyik kérdésekkel amelyet — igen tömören —<
tartó bér mozgalmának. Scelba ban általános sztrájkot
ren- kell a parancsnokságnak fog- az április elejei
kongresszus
belügyminiszter
rendöroszta- deltek el a letartózasok elleni lalkoznia. Megállapítanák azt, megnyitásakor,
a
párisi
hogy m i a megválasztható l>er.
|ni autókon száguldanak vé- tiltakozásul.
Pleycl
teremben két felirat
l i g a földek mentén és amint
Pietro NennI, az olasz szo- lini tanács hatásköre.
igy fogalmazott meg A »Bé| legkisebb csoportosulást lát- cialista párt vezetője SzienVisinszkij
beszéde
titán ke védelme minden nép kötej á k a faivakban, zonnal 16- naban mondott beszédében fiAcheson, Bevin és Schumann
flek. Migliariban a rendőrök gyelmzotette
a
kormányt, szólalt fel. Az ülés végén Vikézigránátot d o t a k , a tüntető hagyjon fel jelenlegi politiká- sinsZky
bejelentette,
hogy
Jje-ző-aziiasági munkások kö- jával és fogjon hozzá a föld- szerdán válaszol a
nyugati
Jé. E g y ember meghalt, 8 reform és az Ipari reform külügyminiszterek
ellenvetéjfcegscbcsült. Halborghe'toban megvalósftásához.
seire.

S

Az országgyűlés első
napirendje:

PIMTLS

«»

SORAKOZO UJ CSATARA

érkezett:

Visin^zkif
a berlini

194X

ülésének

4 Siataifja és 400 sebeslilije van eddig
az olasz i & t a i t á á s o k sztrájkjának

lessége« és »Egység a békb
védelmében a legszebb
feladat€.
Igen, a magyar nép átérzi)
ezt a Paristól
idevilágító
mondatok-húsba vágó igazságát, feladatként fogja fel a
béke védelmét és kötelességét a május 15-i választáson
a magyar
munkásosztály és
pártja köré épített valóban
szoros egységben
teljesiti.
A párisi béke
világkongresszus, amely
mágnesként
tömöritett ősze minden haladó és szabadságszertő
eröt.
az
emberiség
legjavát,
egy
heti
munka
után
kiáltványt intézet az öt földrészhez. »A háborús uszítókra
ellenállhatatlan
nyomást
kell gyakorolni,
hogy érezzék: a népek képesek a béka
kivivására,
kikényszerítésére4
És ezt a párisi béke kongresszus
»hatszázmillió
férfi
és nő nevében« üzente a különböző népeknek, igy a népi
demokrácia utján a szocializmus
felé haladó magyar népnek is,
A magyar nép nem elégszik meg azzal, hogy Párisbas
hallatta
szavát,
hanem
mivel szándékai,
álláspontja
egyező — ezt a párisi üzenetet
esődlegesként
felveszi
céljainak nagy listájára
s a
budapesti értekezletet előkb.
szitő bizottság
indítványára
ujabb csatára sorakozik jel.

A
néphadsereg
általános támadást indított
Délkinában

A m l

fervilmlt

A választás előtt az ötéves terv magaslatáról a
Jövőbe
pfzlünk. A Párt megmutatta a dolgozóknak, hogy elképzeléseik
p föléiről, gyermekeik jövőjéről, hazájuk felvirágzásáról, mn
pirfr olyan álmok, amelyek a megvalósulás lehelőségét
rejtik
magunkban. Bátran előreszaladunk őt évet és
képzeletünkben
wsegszemlélták az elkövetkező eredményeket.
i i
De csak tervezgetni — ez távol áll tőlünk. A kitűzött ter.
Veket egymásután, mindenki szemeláttára valósiljuk meg. Az
fléves tervei a hároméves terc hozza ei számunkra, melynek
*gy-egy darabja már itt formál ódik kezünkben a mindennapi
Vtkoiómunka nyomán, tlme eaa-kél példa, amely a doloozók
ipilömunkáját bizonyltja•<
MEGINDÍTOTTAK a szenftsi hűtőház kibővítésének munkáit. A kibővítéssel egyidejűleg
I hűtőházat a
legkorszerűbb
feldolgozó felszerelésekkel ls ellátták. hogy a megnövekedőit
forgalmat zavartalanul elláthassa. A hűtőház kibővítésére 187
Xter forintot fordítanak.
N

A' néphadsereg valamennyi
délkinai frontszakaszon általános támadásba lendült. A
minisztériumhoz,, melyben egy vá- leghevesebb harc Csangsaért
góidd megépítését kérték
'Az folyik. A ^néphadsereg gyors
hatására
orosházi és környékbeli parasz- előnyomulásának
tok kérését az illetékes minisz
térium jóváhagyta és ennek értelmében másfélmillió forintot
utaltak ki a vágóhíd megépítésére. Az építkezések megindultak
és ez évben befejezést is nyernek.
I I
A Szabad görög rádió jelenm
ti, hogy az Olimposz környéMEGKEZDTÉK'az njsze- kén heves harcok folynak. A
gedi védőnóképző intézet épü- két napja folyó harcok alatt a
letének tatarozási munkálata- monarcho-fasiszták több mint
négyszáz halottat és sebesülit. A munkálatok elvégkéséhez tet vesztetlek.
az építésügyi főigazgatóság 30
A monarchö-fasisztá hatóságok Florina vidékén isméi
ezer forintot utalt ki.
I I
( •
«
175 kisgyermeket ragadtak el
'Befejeződött a most épülő sze- szüleiktől. A gyermekeket elgedi fonógyár kerítésének épí- szállították Szalonikibe, ahol
a monarcho-fasiszták
gyértése és egyben befejezéséhez kö- mekgyüjlőtábort létesítettek.
zeledik a gyár betonalapjának
Zachariadisz, a görög kommunkálatai is. A gyár terv szerint ez év szeptember 15-re készül el.
'ii-\ < M
•

v a l ó s á g

gon keresztül
megindította
Szeged- Alsőkózpönt,
Tö|m Örkény, Nagymágocs, Derokcgyháza, Magyarlés, Csanytelek,
Szeced-Városlnnya, S-erjed-Árpádközpont, a szentesi uszoda,
Csávoly, Ceremle,
Csükősd,
Békéssámson,
Békésszentandrás, Szenletornya, Tótkom.
lós, Felsöszentiván, Gádoros,
Vésztő, Medgyesegyháza, Kunágota, Földeák, Csanádpalota,
Kiszombor és" Battonya sporttelepének építési munkáit.

A KÖZELMÚLTBAN adl i k át a derekegyházi állami
gazda á nak az u'onnan fe'énitett serlfjsfi íztalót. A fiaztat ó 147 060 forintos költséggel
*
< I
'épült fel és 24 anyakoca be'MEGKEZDŐDÖTT az algyői
lozadására alkalmas. Hasonló Irma-majori általános iskolának
•ertésfiaztaló épilését kezdték a csanyteleki dilitöri és a vásármeg a közeli napokban Máté- hcly-hatablakl általános Iskolák
telken, ahol a fiazlalő mellé építésének munkája, mely iskolák
még baromfitelepet is léte- felépítésére az építésügyi miniszsítenek.
térium mintegy százezer forintos
*
hitelkeretet szavazott meg.
-K
*
'MAQYARTÉS község dolgozóinak kérelmére 180.000 foAZ ÉPÍTÉSÜGYI miniszrintos költséggel megindították térium 30.000 forintos hitelVllagyartés község községházájának felépítését. 'A munkálato- keretet szavazott meg d szegekat még ezévben befejezik és di Szervetlen Kémiai Intézet
'Magyartés dolgozóinak nem kell épületének tatarozási munkámost már a szomszédos község- lataira. A klinika »C* épületébe járni ügyes-bajos dolguk elnek átalakítási munkáira peintézésértr,
dig 150.000 forintot utalt ki.
•
, . - a
- "A FALUSI parasztifjuság Mind a két épület átalakítási
eport igényeinek kielégítésé- munkái megindultak.
S
re és a sportnak népsporttá
való fejlesztése érdekében az
'Az orosházi és környékbeli álépítésügyi minisztérium a sze- lattarló gazdák a mult évben kégedi építésügyi főigazgatósá- relemmel fordultak az illetékes

Kanionban a kuominlang hatóságok lázasan készítik c l f
menekülésüket. Az AFP értesülésé szerint a kuominlang
Csunkingba leszi át székhelyét.

Havas harcok

sz Oümposi kornyékén
munista párt főtitkára fel h l i
vással fordult a demokratikus
hadsereg minden harcosához'
a royalista hadsereg köteléké^
ben lévő demokratikus érzelm ű katonákhoz és minden göJ
rög hazafihoz.
Felhívásába®
éberségre inti a görög demokraiákat és arra, hoqy legyen
meg bennük a rendíthetetlen
elszántság, amellyel megnyerik a vici-i csatát és ezt *
környéket a döntő győzelem!
színhelyévé avatják.

A francia nik szorosaira fűzték szövels&M

v á s á r h e l y e n mef eú-

a béke

lék a tizenkét lakásos öszkomA francia demokratikus Nőforíos munkásbérház építését szövetség első két napja igen
lelkes hangulatban zajlott
1c
A munkásbérház felépítésével Marseiltebeu. A
kongresszust
Vásárhelynek már ez lesz a Ootton asszony, a Demokratikus
második legmodernebb felépí- Nők Világszövetségének elnöke
nyitotta meg- A francia demotett munkáslakása. Ugyancsak kratikus asszonyok vágya —
folytatják a vásárhelyi nngv boldog asszonyok virágzó Frankulturliáz építési munkáit is, ciaországban es békés világban
— a reakciós háborús uszítók
mely e j . Len még befejezést miatt nem valósulhatott nieírnyer "és mintegy ötszáz: sze- A francia asszonyok szorosabbra
ffizik szövetségüket, hegy m:gmélyt fogad be.
védhee-sék a békét — mondotta.
•
'A szegedi
Kenderfonógyár
Hatalmas ünnepléssel fogadcsecsem őotthonának kibővítésére ták Nadezsda Grokova szovjet
miniszterheaz építésügyi minisztérium 17.000 élelelmezésipari
forintos hitelkeretet szabott meg, lyettesnek, a szovjet küldöttség
vezetőjének beszédét, aki megmely hitelkeretet az építésügyi köszönte a francia asszonyok
főigazgatóságon keresztül a sze- fogadalmát, hogy nein adják
gedi Kendergyár részére is ki- oda fiaikat a Szovjetunió ellen
utalták az építkezés mielőbbi be- indítandó háborúra.
Hétfőn délután Franciaország
fejezésének érdekében.

védelmére
minden vidékéről érkező békekaraván ok színpompás felvonulási
rrendeztek.

Százszernyl lamsi veti részt
a francia nos MarseiiSai
BMSAJIESIZUSÉN

Hajnalig tartott Marseillebe®
a francia nők nagy béke felvonulása. A francia nők uniójának békekongrosszusa hatalmas,'
színpompás "népünnepéllyel értj
véget. A százezrres menetben?
hatalmas táblákat vittek ezekkel a feliratokkal: »Kcvesebbíj
pénzt a háborús költségvetésre, többet az újjáépítésre. »Afl
asszonyok
sohasem
fognalá
résztvenni
a
szovjetelienes
háborúban*, * Egyetlen embert,
egyetlen fillért sem adunk fl
vietnami háborúra*.
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Erélyes magyar lépés
egy otromba jugoszláv provokációra
A jugoszáv kormány ezek
ben a napokban
Újvidéken
törvényszéki komédiát ren.delett, amelynek céja, hogy a
magyar népi demokrácia megrágalmazása és a
jugoszláv
iözvéleményben magyarelenes
hangulat felkeltésének megkilérlése. A tárgyalás folyamán
a_ kormány hivatalos képviselője, a közvádló képtelen s nevetséges magyarellenes váda
hat
hangoztatott
és többek

jegyzéket intézett a jugoszláv
kormányhoz. A magyar külügyminisztérium először
is
megállapítja, hogy a belgrádi
magyar követségnek
Kárpáti
István nevü beosztottja nincs.
A belgrádi m a g y a r
ügyvivő
ismételt és nyomatékos felszólítására azonban a jugoszláv
külügyminisztérium egy magasrangu tisztviselője kétnapos halogatás után végre azt
a közlést tette, hogy a perbenelhangzott
kitételek Kárközött azzal vádola a belgrádi
páti Józsefre, a belgrádi mamagyar követség egy állitó
gyar követség konzuli igaztagos beosztottját, Kárpáti
gatási
feügyelőjére
vonatí&tvánt, hogy a per vádlottéit
'R 0 Z RAK.
Jugoszlávia elleni összeeskii
-4 magyar
jegyzék erélyes
résre bujtotta fel.
hangon elitéli a jugoszláv kor'EzzeJl a felháborító u j ju- rnány ujabb kihívó mesterkegoszláv provokációval kapcso- déseit és megállapítja, hogy
latban a magyar
külügymi- az előre megrendezett ujvinisztérium junius 4-én erélyes délri úgynevezett
törvény-

'A Pravda párisi levelezője a
külügyminiszterek
értekezletéről szóló tudósításában azt irhogy az emberek százmilói olyan határozatokat várnak
i külügyminiszterek tanácsától,
linclyek b'ztositj'ák az európai
békerendezést és előseg'tik
a
béke mcgsz'lárditását az egés/
I'lágon- Ezek a remények egyelőre nem váltak valóra. A nyu-

gati hatalmak abban az igyekezetükben, hogy a külügyminiszterek tanácsára rákényszeritsék
a népek vágyaival homlokegyenest ellenkező akaratukat, felborították annak
lehetőségét,
hogy megegyezéses alapon oldják meg a kérdéseket. A nyugat"
'mperiallsták arra törekszenek,
hogy a nyngatmáraet területeket

lias 15-1n
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2 VOÜ „Gödörben" U llj VSrOSÍ OPriÉOÜlOilí
Megírtuk, hogy a makói városi
szociális titkárság
az
MNDSz-asszonyokkal a szegedi*c<xu megszűnt Gödör-söröző helyiségében egy állandó napközi
Dtlhon felállítását tervezte. Ebben a napközi otthonban helyeznék el' 3—10 éves gyermekei azoknak a mezőgazdasági
munkával elfoglalt
szülőknek,
akik távol a várostól végzik
egész héten fáradságos munkájukat és gyermekeiket erre az
ttlőre a szomszédok gondjaira
kénytelenek bízni.
Á terv a népjóléti miníszÉéríum és Makó város vezetőcégének megértő
támogatásával, valamint as MNDSz asszo•yok segítségével,
áldozatos
inunké jávai a megvalósulás stádiumába jutott. A népjóléti miniszter 70 gyapjutakarót adományozott a napközi otthon réüzéré és kilátásba
helyezte,
hogy nagvobb összegű segélvt
folyásit. Á város ágyakat szeraett be a napközi "otthon részére, ahol 70 gyermek a nyári hónapokra gondos felügyélet
mellett otthont nyer. A "gyermekek napi ötszöri bőséges étkezést kapnak. A gyermekekre
felügyelnek és a nyári hónapok alatt nevelik, tanítják őket.
A városi szociális titkárság
a helyiséget már rendbehozatta'
és az ünnepek ntán végzik
el a helyiség kitakarítását az
MNDSz asszonyok. A napközi
otthon, amelyhez hasonló nincs
az, egész -vármegyében, junius
líi-e köriili napokban
nyílik
meg ünnepélyes külsőségek kötött.
A szülők a városi népjóléti
bi; ott.-ághoz címezve kérvényeiket a gyermekeik elhelvezésére
"iwneBnwniB IWWWI IIIIB iianni—i mi
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— JÁNOSHALMA
dolgozó
parasztságának rógi vágya teljesedett lie akkor, amikor megkezdték a szülőotthon építését, melyre húszezer forintot
fordilott népi
demokráciánk
pnzdasága. A szúlőolthon még
ebhea a hónapban felépül.

vonatkozólag a pünkösdi ünnepei után már beadhatják
a
szociális titkárságon (városháza í. em. 124.) A népjóléti bizottság a kérvények alapján megvizsgálja a szülők anyagi és szociális helyzetét 03 ehhez képest
állapit ja meg'azt a szerény oszszeget, amelyet a gyermekek
után a szülőknek a teljes ellátásért, gondozásért
fizctniök
kell. Ez" az összeg természetcsen olyan alacsony lesz, h o g y
azt a 'legszegényebb szülők is
ki birják fizetni." A gyermekeknek egyelőre egy lepedőt éa
eay párnát kell magukkal hozni a napkön otthonba való felvétel esetén, mert még az ágyneműt nem sikerült beszerezni.

széki tárgyalásnak* egyik cél
ja a
magyar
köztársaság
nagy nyilvánosság
előtt történő
durva
megrágalmazdso. A magyar kormány visz
szautasitja e látszatper
hazugságait és K á r p á t i József
konzuli igazgatási feügyelőt,
akit a jugoszláv hatóságok
provokációja személyében fenyeget,
azonnali
hatállyal
viszarendeH) másrészt a jugoszláv kormány jogtalan és
provokációs elárása miatt a

A NEP PARLAMENTJE
Ma délelőtt 10 órakor Buda
pasién összeül az uj országgyűlés. Munkások, dolgozó parasztok, a néphadsereg s rendőrség
lisztjei, a kisemberek alkotják
és éppen ezért az uj parlament
a dolgozó magyar nép egyetemes érdekeit: a szabadságot, a
békét, az építést és az alkotó
munkál képviseli,

A parfament plro^zőjnyegií
folyosóján s bent a termekben
is Horlhvék ideién sok üres fecsegés, a nép elnyomására hozott rendeletek szavai hangzóitok el, a félkegyelmű grófok és
egyéb urak szájából. Most a
15-1 válaszlápon a ncp
— május
UI:I
ügoszáv
szövetségi népköz-1 döntött és ő küldte be az ortársaság budapesti
kövtségészággyülésbe a közülük valókat
gé- .szá
nek négy beosztottját Leonard innen Csongrád- és CsanidmeDargutin követségi titkárt. Jo- gyéből, Szegedről és Makóról
is. S ez a parlament az ország
vam Mirics századost, Srdano
első képviselőjével, Rákosi MáBoslco és Milán Pu,ric3 beos;
tyás elvtárssal az é'en. a Párt
tottakat J/8 órás hatállyal Ma- megszilárdult vezetőerejével, —
gyarország területéről kiuta- uj győzelmeket biztosit a uiasítja.
»yar népnek.

Az ö'éves íc:*y, a deriís, nyugodt élet felé.indu'ás értik ntjelzője az uj országgyűlés első
ülése. Kezeidét jelent! annak a
nagy műnek, amit eggyéková*
csoltan alkotunk a dolgozó maMa meglelnek a parlament
gvar miiliók örömé! e, akaralá- hosszú padsorai a nép kűiddöt"
ra.
leivel. Megkezdődik az uj orA mostani partementben csak szággyűlés első
filése,
hogy
katona* stratégiai hídfővé vála uép érdekében, jobb életünk- építsen és alkosson,
megállás
toztassák.
Visinszkij meggyőzően bebi- ért, a szabadság megvédéséért nólkűt együtt a néppel a nép
zonyította, hogy a nyugati Ira- hoznak döntéseket — a szociá- javára. A dolgozó magyar milbizalommal
vannak
a
toknak képviselői valójában ar- lis és kulturális élet állandó liók
ra törekedtek, hogy teljes egé- emelkedéséért. Az országgyűlés Parihoz, az
uj országgyűlés
szében megtartsák megszállás' mostani képviselői soha nem képviselőihez.
hatősága'k kezében a nyugatnémet területek egész kormányzását.
A párisi ülésszak napirendjén
szereplő kérdések
sikeresen t ü n t e t é s
megoldhatók, ha a paraneeelás
eia: a m e r i k a i
imunísta vssofők
módszereit k ivfll hagyják a
márványpalota íala'.a és a társzabadonbocsáfása érdekében
gyalások résztvevői " valóban
megmutatják jóakaratukat
a
nemzetközi
együttműködésre.
A newyorld szövetségi börtön irja a lap vezércikkében Pterrt
Ennek klasszikus példáját kép- előtt tömegtünletést rendezlek a Courlade — és amiről a Ga4
viselik a teheráni, yaltai
és lcommuniste párt három letar- !cs, Winston és Ilali kezén láte
potsdami történelmi jelentőségű
ható bilincsek tanúskodnak, cr<
értekezletek. Ezt a példát követi tóztatott vezetőjének szabadona párisi tárgyalások egész fo- bocsúlása érdekében. A foglyok az Igbzságszolgáliaiás és a s:cn
feleségei és gyermekei vezették! hadság gyalázatos megcsúfolás*
lyamán a szovjet küldöttség.
a iünle!ést. A gyermekek tábli egy o'yan közlái-saságbán, ama*
kat vittek a Apánk a fasizmus fyeí a zsarnokság ellen feli* 4
Kikéi lányok
el'en harcolt, szabadítsátok ki.* zadt szabad emberek teremtet*
lek meg. Vágjátok ki ezt a
a dsszfii Böpáiloatáscn felírással.
Három traktorvezetőnő érkezett kedden a deszkl gépállomásra. A fiatal makói lángok,
akik nemrégüren végezték el a
traktorvezetői isimlát,
azonnal
munkához Is láttak a gépállomáson, ahol nagy szeretettel fogadták őket ,

A Humaniié első
oldalon
közli azt a New-York Timesben
megjelent fényképet, amely az
amerikai kommunista pálrt bárom vezetőjét ábrázolja, amint
bilincsekbe verve elhagyják a
newyorld igazságügyi
paloíát.
Ami az US A-ban ma löricnik —

NÉP EGÉSZSÉGÉÉRT
végzik munkájukat a Vöröskereszt Csongrádés csanádm©gyei sz©rv@z©f©i
fi MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Csongrád- és csanádmegyei szervezetei tovább folytatják nagyjelentőségű egészségügyi felvilágosító e; a lássorozaíaikat. A Magyar Vöröskereszt
szervezetei
ugij Csongrád, mint Csanád megyében, Szeged és Makó városában május hónapban a népbetegségként jelentkező rákelleni védekezéssel kapcsolatban. Ebben a hónapban a Vörössereszt
szervezetei minden
községben
megtartják a felvilágosító előadást De nemcsak a községekben, hanem a tangaközpóntokban
is megindulnak az egészségügyi
felvilágosító előadások.
CSflNAD MEGYÉBEN májusban több mint husz községben
tartották meg az elsősegélynyújtó tanfolyamokat, Tovább folyik
Csanádban az
elsősegélynyújtó

lagadjűk meg azokat, .soiiauan
fordulnak azok ellen, akik tdk
jes bizalommal küktíék őket ®
parlamentbe.
Az uj országgyűlés mai
ülése ünnepélyes lesz, de olya®
fesz a többi is, nem külsőségei*,
ben, hanem tartalmában. Morf
valahányszor összeül az uj par«
fament, koniofy, minden map»
gyar dolgozót érintő kérdései®*
ben dönleuek, a szép j ö v 5 ufc*
ját határozzák meg. Országgyu*
fési képviselőink ott élnek t
nép között, munkahelyük nerad
csak a parlament, ök is d o f
goznak a gyárakban, a földet
l en és az irodákban. Ismerik
a termelés kérdéseit, azokat (
hiányosságokat, amelyeket pó*
tolni" kcM. Tudják, hogyan kell
megalkotni a nép
államán aH
rendclelcit: a kizsákmányolás
teljes megsjöuletésére, a doL-o*
zók életszínvonalának emelésé"
re, a^ nyugodt, békés épitőmun"
kára? De i udják azt is, hogyant
kell (lónleni a háborúra uszí"
'ókról, a kül- és belföldi reakció ügynökeiről és egyéb buj*(
logatókról, akik még
minr!i|
sötét nyornortanyákab lázsák*
mányol't munkásokat és szolga*
te-cot szerelnének.

tanfolyamok megszervezése, az
előadások megtartása. A A\agyar Vöröskereszt Csongrád- és
csanádmegyei szervezetei szemléltető keskenyfilmekkel mutatják
be az egyes betegségek jelentkező tüneteit, fi cséplőgépmunkások részére Is tartanak még — a
cséplés megkezdéséig — elsősegélynyújtó tanfolyamot
fi CSONGRÁDA1EG YEI traktoráliomásokon: Derekegyházőn,
Cserebökényen, Sövényházán és
Arpádhalmon e hónap harmadik hetében indulnak meg az elsősegélynyújtó tanolyafmok.
A Magyar Vöröskereszt előadássorozatait-Csanád és Csongrád megyében a legtávolabbi tanyaközpontokban is megtartják,
fi dolgozó parasztság nagy örömmel jár a felvilágosító tanfolyamokra és megelégedéssel állapítja^! meg:

— HORTHYÉK IDEJÉBEN
nem törődött senki velünk, most
meg eljönnek ide hozzánk, hogy
oktassanak, tanitsanak bennünket,
fi Vöröskereszt egészségügyi
előadásait Csongrád és Csanád
megyében többezren hallgatják
majd az Ipari munkások, dolgozó parasztok és tanulók kijzül.
fi VÖRÖSKERESZT szervezetei hatalmas felvilágosító munkájukkal nagyon jó szolgálatot
tesznek a nép egészségügyének,
fiz ő munkájuknak is köszönhető,
hogy az ipari munkások és a
dolgozó parasztok egyre
nagyobb tömegei felvilágosodnak,
megelőzik a betegségeket, fi M a
gyar Vöröskereszt népi demokráciánk támogatásával, segítségével maradéktalanul teljesiti hl
valósát

pet és mulassátok
meg, tratai
hányszor valaki az
amerikai
szabadságról beszél — fejezi b«
cikkét Pierre Courtade.

FI SJAÖA-1
FCTAX N S I S A I N
NARF

Í?!«IS1N
RIS2T-3LE<ÍF«

(LATETAZAUSÉGWIEL

vállal! magára

fi. német ifjúság harmadik k o i *
gresszusának záróüiése egyhn®
guíag — négy tartózkodással —'
elfogadta, a szabad német ifjusá®
uj alapokmányát, majd lomboti
lelkesedéssel olvasták fel a »szai
had német iffusdg Max Reimani
felajánlását.* Max Relmann, ef
újra bebörtönzött német hazaij
tiszteletére a német ifjúság ko*
moly kötelezettséget vállai mw
gára, többek között 1500 uj tat
toborzását, 1000 uf aktiveista kM
nevelését, 300.000 ifjú és Icámf
nyári táborozásait és ezen köte*
lezettségeinek teljesítéséről a rt*
lág ifjúsága színe előtt Buda
pesten sgátnol majd be. fi zárőí
ülésen egyhangúlag megválasa
tolták a SzNI központi tanácsig
—
fi
A\AGYAR-SZOV JETI
TARSASAG keretében megindul!
orosz nyelvtanfolyam Iránt óríásf
érdeklődés nyilvánul meg. Igc<
örvendetes jelenség, hogy a hallt
gatóság hetven százaléka mtnj
kás. Ez Is mutatja, hogy mclft
kora a tanulási vágy a munkás;
ságban és miig szeretettel viseltetnek a dolgozók a Szovjetutrtt
iránt.

Szerda, 1949 junius 8.

URRMURl

Pünkösd két napján tartották m e g
Y

X az első orvos! vándorgyűlést
a s z e g e d i sebészeti k l i n i k á n

Az
Orvos-Egészségügyi
Szakszervezet
sebdszcsoportja
a pünkösdi ünnepek alatt rendezte meg Szegeden az elsó
vidéki vándorgyűlést, a kongresszuson
résztevetek
az or
szdg legjobb sebészszakorvosai. A vendégek
szombaton
este és vasárnap reggel érkeztek meg Budapestről és vidéki
városainkból,
Kecskemétről,
C.'őrből. Szentesről, Pécsről és
mindenhonnan, ahol egyeteme
ink, kórházaink és klinikáink
vannak.
Megérkeztek a Kultuszminisztérium,
a Népjóléti
minisztérium és az Egészség
ügyi Szakszervezet
küldöttei
is.
A kétnapos, nagyszabású és
nagyjelentőségű
sebész kongresszust vasrnap délelőtt a sebészeti klinika szépen feldíszített tantermében Dr. Jáki Gyula. szegedi egyetemi tanár, a
kongresszus
elnöke nyitotta
meg. Beszédében
kifejtette,
kor/y
amit a magyar orvostársadalom a
felszabadulás
óta elért, az az Adozatkész
munkának
köszönhető.
Jáki Gyula szavai után Ivanovics György Kossuth-dijas dékán, Csákány György, a kultuszminiszteriu m
kiküldöttje
és Műller Ottó a
szakmaközi
titkárság kiküdöttje
üdvözölte
m három száznál
több sebészorvost, majd az MDP nagysze
gedi pártizottsága nevében dr.
Anfalfy
György
elvtárs kö.
kzöntötte a megjelentéket.
Ezután
határozati
javaslat
hangzott el és <r kongresszus
résztvevő
üdvözlő-táviratot
küldtek el Rákosi,
Révai és
Gerő elvtársaknak. Majd megkezdődött a kétnapos gyűlés
Szakkérdéseinek
megtárgyaldta. Két probléma
körül", »A
magas
vérnyomás
sebészeti
kezelése* és ».4 sebészi shock
kérdése* körül
csoportosultak
Uz előadások és a viták.
Orvosaink magas képzettségéről és tudásáról tettek
bizonyságot.
'Az értékes vitaanyagot és a to.
váhbi munka-programot a sze.
fftdi sebészeti-klinküi
külön
könyvben adja majd ki.
A kongresszus
háromszáz
résztvevője az előadások szí).

nereiben, vasárnap és hétfőn,
megtekintette a várost. A sebészek vasárnap déltán a Dolgozók Klubját látogatták meg,
ahol a város nevében Kiss Mihály kultnrtanácsnok
üdvözölte őket és ahol a színház és
a konzervatórium művészei értékes előadást rendeztek a részükre.
A vendégek
hétfőn
délután fél ötkor
utaztak el
Szegedről.
^
A kétnapos orvosi vándorkorgyűlés kitűnően
sikerüli.
?tindanmrunk
életszínvonalá-

í mmi

GÉ.

Fagyéi ev mcvezctö
szavai
után Tyihouov méltatta
Puskin emiékezeiét. Vaviiov, a szovjet tudományos akadémia e'nöke Puskin költészetének népszerűségéről mészéit. Az
ukrán
nép nevében Nikotaj
Tihina
mondott emlékbeszédet, majd
felszólalt Jan Dnla, n csehszlovák Írószövetség elnj5ke és Poi-

A nép hatalma biztosítja, hogy
ezek a találkozások,
ahol a
dolgozók bajainak, betegségei
nek ovoslásán fáradoznak tudósaink, a
jövőben
minél
gyakrabban
megismétlődhetnek.

í r s r á l i i ü s é ü iiaüfvgrssíiya

fl magyar zenem ti vészét képviselőt szombaton'este hangversenyen mutatkoztak be. fl hangversenyről, amelyen a legnevesebb szovjet művészek ls felléptek, a moszkvai rádió helyszint közvetítésben számolt be.
Zavaczklj Sztálln-dljas rendező köszöntötte a magyar művé
szeket. fl szívélyes fogadtatást j
Csillag Miklós köszönte meg.
fl magyar művészeik
néhány
szőt szóltak a mikrofonba. FIscher flnnie őszintén bevallotta,
hogy elfogódott, amikor abban

aa országban játszik, ahol a zongoraművészeinek olyan régi hagyományai vannak. Osváth Júlia
kijelentette: életének leghőbb vágya volt. hogy Moszkvát láthassa., Garal György lépett ezután a
dobogóra, utána pedig Székely
Mihály énekelt. Nagy hálára kötelez ez a mclep baráti szerctet, amellyel bennünket fogadtak — mondotta.
fl Pravda a magyar művészek
fellépésével foglalkozva megállapítja, hogy a hangverseny igen
nagy sikert aratott.

Wí lá?of! a m m w
egy moszkvakörnyéki
fl Moszkvában tartózkodó magyar porasztküldöltség meglátogatott egy moszkvakörnyéki kolhozt. fl kolhozelnök elmondotta,
hogy a kolhozban megalakulásakor nem volt sem vl'lany, sem
vízvezeték, most pedig már a
151delet is modern öntözőberendezésekkel látták el. A nemrégiben kikísérletezett többkalászos
buza katasztrális holdanként 25.5
mázsa búzát hoz. Megtudták a
küldöttség tagjai, hogy a kolhozlagok közül Igen sok család
jövedelme, az egyéb terményeket nem számítva, meghaladja
a 30—40 mázsa gabonát és a 10
ezer rubel készpénzt.
Minden
kolhoztagnak külön veteményesés gyümölcsöskertje van a háza
körül, ezenkívül tehene, sertése és baromfia. fl háziállatok és
n ház körüli belteries gazdálkodás külön jövedelmet jelent minden egyes család számára.

janov, a bolgár
kiküldötte.

Fölényes és gazdaghúrá művészettel eleveníti meg
nagy
irónk az alföldi dzsentrik fülledt, borgőzös világát, az ábrázolt típusok, a Zsellyei Balogk
Ábelek, a Rhédey Eszterek és
a Csörgheö Csuiik nem olyan
régen még valóságban éltek s
ha külön világukba nem is pillanthatott be a munkásember,
hamis büszkeségüket
mindig
érezte a vállán. Jövötlen, kába
sorsban éltek ezek az arak és
sírjukba majdnem belerántották
a nemzetet is.
Az »Uri muri*, amely előszőr
regény-formában jelent meg, a
maga zártságában, következetességébed Móricz Zsigmond
egyik legjobban sikerült darabja. S bár a reális ábrázolási
az első felvonásban impresszionista, a harmadik, felvonásban
pedig naturalista színek szövik
át, a dráma atmoszférája töretlen, a tragédiába csapó utolsó
jelenetben meg: hátborzongatóan valószerű.
A mese középpontjában Szakmáry Zoltán áll, aki kétségbeesett erővel, görcsösen hada-

nagy slfcsrl oralai! Mváfean

' m m M i iínnepsépp! Mii'! a
Szov'efonié píisié e^ieiefépsl
A Szovjetunió népe hétfőn
fiars'szabisu emlékűn; epen hódolt
Puskin emlékezetének.
Moszkvában a Puskin emlékmű elAít hatalmas emlékünnepélyt rendeztek. Az ünnepségen
résztveitek a moszkvai városi
szovjet vezető
személyiségei.
Puskin leszármazottai és ar. ünnepre érkezeit külföldi vendé-

nak emelkedését,
népi demokráciánk
erősségét és gazdagságát bizonyítja a haladó
értelmiségiek tudományos találkozója és lelkes fölzárkózása a munkáság mellé.

Móricz Zsigmond *Uri murl*fát mutatta be a Szegedi Nemzeti Színház. A hárdm felvonásos, nagyszerű dráma az 'Alföld egyik kisvárosában és tanyájában a Millénium évében
játszódik le s döbbenetes erővel ábrázolja a széthulló magyar nemesi életet a főszereplő
Szakmáry Zoltán
tragédiáján
keresztül. A darabot
Móricz
ezerkilencszázhuszonnyolcban irta, abban az időben, amikor földesuraink Horthyék jóvoltából
még ideig-óráig vigan élősködtek a munkások és parasztok
nyakán de már közvetve és közvetlenül elörevetődött a kikerülhetetlen második világháború és
az osztály bukásának árnyéka.

írószövetség

A megjelentek között
volt
Gergely Sándor elvlárs, és Paul
Robenson, a híres néger énekes, valamint az angol Lindsay
is.
Az ünnepségek keretében emléktáblát helyeztek el annak az
épületnek a falán, amely Puskin szülőháza helyén épült. Leningrádban helyezték eí
a
Puskin emlékmű
alapkövét.
Ezen az ünnepségen két unoitája is jelen voít.
Nagyszabású
emlékünnepei
' ártották Kievben és Ulan-Balorban a mongol-szovjet művelődési társatág emlékkiállításával egybekötve.

kolhozban ?

fl kolhoz tagjai természetesen
gondoskodnak a beteg és őreg
kolhoztagokról is.
SZARflZ

kozik a fenyegető kollektív elmúlás ellen, aki reform-terveket sző és aki számára végül t
történelem nem hagy más kiutat, csak a halált. A
többi
szereplő mind az ő tragédiáját
Igazolja és erősiti, a lángoló
tanyaház az ő pusztulására vert
kísérteties fényt.
'A bemutató közepesen sikerült.
Nagyszerűen festettek t
díszletek, jól játszottak a fő
szereplők, a rendezésben azon
ban itt-ott hiba
mutatkozott
Nem gondolták végig az egyet
figurákat következetesen, a paraszti alakok a népszínművel
határát súrolták.
Legjobba«
Zentai Anna »Rozika* alakítósában jelentkezett ez a hiányosság, de fölütötte a fejét mái
formában is, különösen a három bandavezér és a
kondás
személyénél, legjobban a Szak
máry Zoltánt alakító Bessenyé
Ferené játszott, aki a
karma
dik felvonásban levetkőzte ma
dorosságát és pompás szinésA
teljesítményt nyújtott a
gyá
nyörködö közönségnek. A többi
színész szinte kivétel nélkül elsőrangúan szerepelt.
A darab súlyos problémá
miatt, szeretnénk, ha a követ
kezö előadásokon a színház ré
szóról valaki néhány magdal
ban ismertetné Móricz mondani
valójának, lényegét, hogy a dal
gozók előtt minden vonatkozás
ban tisztán álljon ez a dráma
A Délmagyarország pedig fek
kéri az olvasókat, hogy biréljS
meg saját szemükkel, tudásokkai és tollúkkal is az »Uri rrrm
rit* és a kritikát küldjék be *
szerkesztőségbe. A
beküldök
írások közül a legjobbat kőzök
jük majd, mert élénk vitát szar
retnénk kialakítani Szeged kok
tarális életének fejlődése érdekében.
(n. I. *4

Rákosi elvlárs cikke a Pravdában

IDÖ,

fl Pravda és a KomszomolszGyenge szél, kevés felhő, szá- kája Pravda vasárnapi számában
raz Idő. fl hőmérséklet tovább teljes; egészében közli Rákosi Mátyásnak »fl jugoszláv trockijistsk
emelkedik.

az Imperializmus előőrsei? ctal
cikkét, amely a .Tartós békééi!
— Népi demokráciáért? juntig
l-l számában jelent meg.

B DIVSz v^reliajtth''ziüságána* taglal rísztveKek
iijaság

pünkösdfürdői

fl DIVSz végrehajtó bizottságának tagjai, miután látogatást
tettek egyes vidéki városokban,
köztük Szegeden és Mezőhegyesen is, résztvettek a MINSz pünkösdfürdői juniáiisán. élükön Guy
de Boíssonnal, a DIVSz elnökével és Mlchall PeszIjakkal, a
Szovjetunió küldöttével,
fl pünkösdfürdői
junlállson
szórakozó boldog fiatalok ezrei
kitörő lelkesedéssel fogadták a
külföldi vendégeket.

táborozásán

képviselő, az MDP központi ve- ta: a magyar fiataloknak mf
zetőségének tagja a Magyar Dol- jobban meg kell ismerniök at
gozók Pártja nevébeil szólt a nak a népnek kulturáját, amel
a legtöbbet adta a szabadságért
fiatalokhoz,
— Ez a mai ünnepség — mon- el kell mélyíteni az őszinte
dotta — annak a nagy győze- rátságot a Szovjetunió ifjúságé1
lemnek megünneplése is, ame- vaL
Hatalmas lelkesedés és zegf
lyet a magyar munkásosztály és
"taps
fogadta Szirmai István sai
pártja vezetésével a magyar nép
májas 15-én vívott ki. Ebből a vait Ezrek és ezrek egyemben
ként kiáltják: .Éljen Sztálin, 69
győzelemből komoly
munkával
jen a Komszomol, éljen Rákosi
vette kt részét az ifjúság is. éljen a Párt!?, fl lelkesedés, «
Köszönhetjük ezt a győzelmet a öröm tüze ég a szemekben. K3S
magyar dolgozó népnek, pár- ben a színpadokon pereg a kul
tunknak és a magyar nép szere- turmüsor és este fellobban a Ö
tett vezetőjének, Rákosi elvtárs- bortüz lángja, amelynél egpa
nak. De nem szabad megfeled- erősebben száll oz ének, IrW
kezni arról, hogy ezt a győzel- ífetve: a világ ifjúsága egység
met elsősorban a bennünket fel- ben, összefogva halad a békA
szabadító Szovjetunió tette le- ért, a demokráciáért vezető aisí
hetővé. Ezután beszélt a lenini küzd minden ifjú boldogabb fi
Komszomolról, majd Így folytat- vőjéért.

Mlchall Pcszljak a szovjet Ifluság üdvözletét tolmácsolta a
magyar fiataloknak.
— fl szovjet ifjúság — mondotta — jól tudja, hogyan dolgozik, hogyan tanul a magyar
ifjúság és hogy kitűnő eredményeket ér el munkában és tanulásban egyaránt. A Szvojetunió
fiataljai figyelemmel kisérik ezt
a munkát, amellyel a magyar ifjak hazájukban a szocializmust
építik és sok sikert kívánnak a
A pünkösdi ünnepek alatt a
magyar ifjúságnak azon az uton,
amelyen a magyar fiatalok Rá- medgyesegyházt SzlT, az EPOSz
kosi Mátyás bölcs vezetésével és az Úttörők tagjai nagyszabású
sporldélutánt rendeztek.
Több,
haladnak.
mini 1C00 néző előtt, közel 500
Percekig tartó viharos lelke- ifjú mutatott be szebbnél-szebb
sedés fogadta Peszljak szavait. tornagyakorlatokat, atlétikai ver•Éljen Sztálin?, •Éljen Rákost?
— zúgott fel a kiáltás.
Szirma! István országgyűlés!

Dagyszafiásá fiúság] sgaridáluiáit
restíszek üedgyesagyházán
senyeket és sportviadalokat, I
sportműsort díszes felvonulás M
zette be.
Este az Ifjúság jólslkerfllt f f
zsabálat rendezett,
amelynél
tiszta jövedelmét felajánlották!
Fesztivál javára.
v
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Szegedről é s fJakóré;
61 dolgozó paraszt — férfi és asszony — Segítség
A
fett sikerrel vizsgát
A termény vásárló
Ünnepi virágdíszbe
öltözött
izombaton reggelre az MDP
makói pártiskolájának előadóterme- Ekkor tartották meg ünnepélyes keretek között záróvizsgájukat a kéthetes terményfelvásárlói és ma,gszakértői tanfolyam hallgatói. Huszonnégy
dolgozó parasztember és öt parasztasszony mutatta be ezen a
délelőttön, hogy mit tanult két
hét alatt és milyen tudással
segíti majd a dolgozó parasztságot további felemelkedésélien.
A záróvizsgán Adok Gáspár
eivtá rs, tanfolyam vezetővel az
élen megjelentek az összes élőid ók és sorra minden hallgatót
megkérdeztek az anyagból. Valamennyien arröi adtak tannsápoi. ohprv szépen és jöl sajátítottak ei az clíiirt anyagot. A
különféle szakkérdésekből: eabonaismeret, fajsulymegállapitás, gabouafelvásárlási teendők,
okijos magvak ismerete, minőségi magiak fontossága, raktározás, valamint a számtani ismeretekből,
adminisztrációs
tudnivalókból és nemkevésbbé
i politikai, világnézeti anyagból, igy a szövetkezeti mozgaiom fejlődéséből, a Párttörtéoetből, munkásmozgalmi történetből, Rákosi elvtárs életéről
I? a többi fontos- hasznos tudnivalóból egyaránt világos, szép
teleieteket adtak.

és magszakértő
itt a tanfolyamon tanultunk.
Igy és ehhez hasonlóan nyilatkoznak valamennyien,
akik
most a tanfolyam végeztével

tanfolyam

végén

hazamennek a falujukba
és
képzett, megbizhotó tagjai lesznek a mindjobban erősödő szövetkezeti mozgalomnak.

I I . Szakszervezeti Világszövetség most a munkafelajánlásokon, az igy vállalt feltait feladatok
végrehajtásán
keresztül segítséget kap Szegedről a szegedi és
makói
ipari munkások részéről.

A szegedi és makói üzemekben már megkezdődött a junius 29-én Milánóban összeülő
Az egyszerű pa rasztemberek ezen a vonalon is II. Szakszervezeti Világszövetségi Kongresszussal
kapcsomegállják a helyüket
latban felajánlóit munkák telA Szegedi szövetkezeti ter- azt, hogg az egyszerű, paraszt- jesítése. A Winter kefegyártól
ményfelvásárló iskola 32 hall- emberek ezen a vonalon is a Vénuszig a szegedi és makói
dolgozók mindenütt arra töregatója szombaton délután tar- megállják he'yülcet.
totta meg ünnepélyes záróvizsHorváth János elvtárs, isko- kednek, hogy a termelés leggáját. Az iskolai ünnepségen a lavezető, további j ó munkát ki- különbözőbb ágaiban kitűzött
nagysze, edi Pártbizottság nevé- vánva veit bucsut az elvtársak- célokat maradéktalanul végrehaj tsák, sőt tu! is,teljesítsék.
ben Retkes István elvtárs bú- tól.
csúz! atta az uj terményfelváMajd az iskola kuRurgárdája
Junius 29. még messze van
sárlókat, azzal bocsájtva
el munkásindulókkal, szavalatok- de máris ünnepi hangulat muőket, hogy munkájukban min- kal és egyfelvonásos színdarab- tatkozik az egyes üzemekben.
áig a dolgozó parasztság érelte bal szórakoztatta a vendégeket A szegedi Lemezgyárban pélvezesse ókét.
Végül Kiss László elvtái-s, az dául felvirágozzák a gépekel.
A SZÖVOSz részéről Sós iskola hallgatója mondott kö- A felajánlások ténye, a felVinczéné elvlársnő búcsúzott, a szönetet az isljplavezetőknek az- ajánlott munkák értéke és ez
tanfolyam hallgatóitól. Beszé- ért a munkáért, mellyel őket a mutatkozó hangulat igazolja
hogy a szereli ipari munkásdében rámutatott arra, hogy kiképezték.
az iskolát elhagyó
elvtársak I Az ünnepség az Inlernaci- ság megfelelően értékeli a vidolgozóinak
lesznek hhjalva
bcbizongitnrú onáté hangja mellett ért végei. lág szervezett

inegnyiiváiiislt érMIgdésbsii megmutatkozott
a szovlet nép barátsága és szeretete
a isiaiya? nep

nagy harcos szövetségét és mi
lánói kongresszusát.
»
A szegedi és makói dolgozói
megérlelték, hogy az
ilyer
felajánlások nemcsak
előre
lendítést, ismételt lökést jele»
tenek a termelésért folytatót
harcunkban, nemcsak nemzet
gazdaságunkat fejlesztik, ha
nem — a szocializmus afapo
zásának meggyorsításával —
erősük a béke táborának ha
laimas nemzetközi frontját is
A textil-, faipari-, vagy bőripari
munkások megértették
hogy a nemzetközi munkásosztály harcban álló tagjainak:
a jogaiért véres csatákat vivé
bolíviai bányásznak, a sztrájkoló londoni
vasutasoknak
vagy a Bombay utcáin össze;
eső hindu bérmunkásnak
8
legjelentősebb segítséget ugy
nyújthatják, ha az üzemük
termelékenységének
döntő
megjavításával erősítik városuk, országuk iparát, gazdasági életét és Így megszilárdítják belső és külső politikai
helyzetét.
A Szakszervezeti ViLágszlíi
vétség II.
Kongresszus 71
millió szervezett munkás képviseletében és szemszögéből
foglalkozik a világ dolgozóinal
gazdasági és kulturális helyzetével és a megvédendő békt
kérdőivel, 76 millió
munkál
nevélien veszi szemügyre
a
körülményeket és a legalaposabb megfontolás, mérlegeiéi
után szabja meg a követendő
ulat. A milánói
kongresaszusra tehát hatalmas feladatok várnak.

A vizsgát jólsikerüit műsor
követte. A tanfolyam hallgatói
i partizán balladát, népdalokat
is kánonokat énekeltek. Máté
A. Lomko, a szovjet tájékoz- az uj élet építésében elért si- táson sok magyar gépet, felIstvánná, ITankö Mátyás
és
magyar
Molnár János vidám " jelenetet tatási iroda munkatársa irja: kerei iránt tanúsított érdeklő- szerelést és egyéb
idott elő, Hévízi Ernő és P.a- Vasárnap Moszkvában bezá- dés legfőbb bizonyítéka a több gyártmányokat vásárolt.
fcacsi János pedig szavalataival rult a »Szabad Magyarországi mint 1500 bejegyzés, amelyet a
rzinesitette a műsort. Végül a első ipaii kiátíilása. A kiállítás látogatók a vendégkönyvbe írtanfolyam hallgatói
nevében hatalmas érdeklődést váltott ki lak.
ECvág'3 József elvtárs mondott
köszönetet a Lanlo,yam vezető- a szovjet emberek között. Két
Egyes szemelvényeken
keséigeiiöta de különösön a Magyar hét alatt több mint 110.000 emresztül,
amelyeket
szovjet
ember
látogatta
meg
a
kiállítást.
Doigozók Pártjának, hogy leBefejezték a cséplőgépek
ellenőrzését
hotővé tette párttagoknak, más Nemcsak Moszkvából, hanem a berek írtak a kiállítás vendégp.lrtéelieknek és pártonkivüliek- Szovjetunió minden
A megyei népi ötös bizottság összeállítását.
részéből könyvébe A. Lomko rámutat a
•rk egyaránt a tanoflyam el- érkeztek érdeklődők, üzbégek, szovjet nép szeretétére a ma- bizottság Hídvégi Gábor elvNyerges Sándor, a vármegyei
végzőt,
alatt Mezőgazdasági Igazgatóság vegrúzok,
ukránok,
bleto- gyar nép iránt. Cikke befejező társ, főispán elnöklete
zetője bejelentette, hogy a vár."
A záróünnepség a köztársa- russzok 'és sok külföldi is volt részében hangsúlyozza, hogy a ülést tartott.
Balázsi Béla vármegyei köz- megye dolgozó parasztsága 99.1
íáci inrtiüó lelkes elóneklésével a látogatók között. Ezután
kél
ország
közötti
barátság
nöa
ellátási tanácsos ismertette a százalékban teljesítette a vitáirt véjjet.
szovjet tájékoztató iroda mun- vekedése és megerősödése biz- bizottsággal a terménybegyüj- éi ütemtervet- A
gyomirfási
— Én már 56 éves vagyok,
tosítja
a
magyar
dolgozók
toic azért nagvon sokat tanul- ka' ársa rámutat arra a szere- vábbi sikered a szabad Ma- tési rendeletet, amely nagvja- munkákat és az első kapálást
ban azonos a mult évi rendelet- 90 százalékban elvégezték és
tam itt a tanfolyamon — jelen- tetre és érdeklődésre, amellyel gyarország építésében.
tel. Az öt holdon aluli gaz- sok község határában már a
tette ki a vizsga utón Rozsnyói a szovjet emberek megtekintetdáknak a beszolgáltatást csak második kapáláshoz is hozzíb.
Ferenc makói ui-gazda. — As ték és kezelték o. magyar (pari
A Pravda hétfői száma a be- az adiSizetés arányában
kell fogott a föld néjve.
Rt hallottakat mind dolgOzŐ pa- kiá'Mlást, majd igy folytatja;
zárult amgyar kiáíitással fog- teljesítenie. A
közigazgatási
A mezőgazdasági
i gazén tőraszttá rsaim érdekéhen akarom
A szovjet emberek részéről a lalkozva emgállapiija, hogy a hatóságok minden
községben ság gépesitési előadója be-jelenteli:aszniIni a szövetkezeti mozmagyar ipari kiállítás a ma- Szovjetunió igen sok gazdasági és igy" Makón is jnniu3 "8-án tette ezután a
bizottságnak,
?n!om pT-ő-itésére.
gazdalajstrom hogy csanádmegyében a cséplő— Rtkosi elvtársunk meg- gyar nép kufíurája, haladása, szervezete közvetlenül a kiállí- kezdik meg a
gépek műszaki felülvizsgálatát
mondotta — teszi hozzá Nagv
befejezték. Az előirt ideíg 405
András földeáld kisparaszt —
cséplőgépet vizsgáltak
felül.
hoay a szövetkezés ma a fnhi
A cséplésben való részvételre
köz ponti kérdése. J ő mnnkánk161 cséplőgéptulajdonosnak adknl, a magánspeknláciő kiszoták k! az engedéiyt, mivel gériiúiávat és a dolgozó parasztpük teljesen "rendben volt. Kisás érdekeinek legmesszebbmezártak a cséplési munkák elnő védelmével akarjuk megszolvégzésétől 71 gépet, fgénybegálni a Pártnak mindazt, amit
vettek 20 csépjőszekrényt és
141 cséplőgéptulajdonosnak tízarra,
mivel zatba. Igy már job- napos határidőt adtak
Huszonnyolc érre, köz- téglából épített falait sze pedig —
Károlyi 1Uíkátv
közvetlenül az első vi- a
»boilerek«-tartályok ugyis beköszöntött
a ban elbírják a boilerek hogy a javítási munkálatokat
Pár sba
utazott
tág háború után készült hatalmas súlya annyira szabadságolások ideje súlyát. Á falakat pc- a gépen elvégezzék.
el a szegedi Gyufa- megnyomta, hogy elfo- - m e g k e z d t e évi pihe- j g ^
A népi ötös bizottság a beKárolyi Mihály, aki magas kojelentést tudomásul vette és azt
rára való tekintettel párizsi kö- gyár kazánja. Ez az lódtak. Igy sürgősen nőjét.
időszak alatt — mig uj falazásra,
minden
üvegként
csengő, a a határozatot hozta, hogy juveti megbízatásáról néhány nap- a pólyásból komoly, terhet elbíró falakra,
—
Betegszabadságot
Magnezit-gyárban
ké- nius 8-ig minden földmüvesszöpal ezelőtt lemondott, pünkösd
so«vui<
zult
életerős férfi fejlődik nagyarányú
renová- , nnoft „ , a
~™ , ,
=a,
samotteglákat
he- vetkezetnek be kell jelentenie,
hétfőn reggel repülőgépen visz- — egyedül szállította lásra, szóval
ltogy a tulajdonában lévő csépkomoly "
^
öreg sazan, l y e z t e k .
szautazott Párizsba, hogy a kölőgéppel részt akar-e venni a
a gépek működéséhez műtétre lenne szükség, megyünk mi is rendes
n <wfi,
vetség átadásával kapcsolatos te- szükséges energiát.
A Gyufagyár Ületé- szabadságra - de a j ^ f c ^ i t á t ó t véíző cséplesi munkák elvégzésében.
endőket előkészítse. Károlyi Mi** a
megsza- keseinek és a szakér- Balatonra - tréfáihoz- muckásSk egyre foko- Ezt a bejelentést a vármegyei
.Mezőgazdasági
IgazgatósághOj
hály. rövid időn belül vissza szán- kitás nélküli iszolgá- tők jelentése elkerült a . , „
, .,,,
-ta*/,"
, ,
h
a
leallta
kell megtenni Írásban, vagy távlat. alaposan igénybe- Fairari igazgatóságra,
*at7tabb ^
? m
dékozik térni Magyarországra.
vette a kazánt. °A gyu- ahol mérfegolték a\ö- után a gyárban. Mig
X " beszélőn.
fagyáriak már ez év rülményeket, a sürgős- a pihenőt jól megszól- S7
,- Ujenek.
( pnpt 1
sziil
elején észrevették, hogy séget és engedélyezték g^jt munkások az u t a
löiüegiiliiíEtés
— Na öreg — vere- Felavatták
baj" van az »öreggeí«. a javítást. A Gyufa- zásra
csomagoltak, geti meg a kazán • válMegpedig valami Delső gyár kazánja alatt kia vasutas
strandot
Relraanii s z a & s í o i t a á t á s á é H
baj.
aludt a tűz, leálltak megjelentek az »orvo- lait* az egyik »operáló«,
A szegedi vasutas dolgozók
A gyir
vezetősége, a gépek és — az elke- sok« is. Nagvobbrészt — most
újjászületsz.
.Düsseldorfban a fogház épüaz Sokkal jobban elvégez- szombaton este avatták parilete előtt, ahol Reimannt tart- az üzemi bizottság elő- rülhetetlen és sürgős Budapestről jött,
szőr saját maga vizs- javítás időtartamára — üyen munka
heted feladatodat, mint fürdőjüket. A
strandavatás
csinjátják fogva, hétfőn este hatal- gálta felül, majd szak- körülbelül egy hónapeddig. De kell is, mert
nne é:y«s szaks: ervezeii gy®
más tömeg tüntetett. A tünte- írtőket hivatott. Leg- ra beszüntették a gyár- binj'át alaposan isme- ezek" a gyufagyári asz- lés előzte meg.
tők Reimann azonnali szabadonutó bb a kerületi kazán- tást.
rő szakmunkások vei- szonyok, "lányok felfrisTóth Pékár
szakszervezeti
vizsgáló biztos tekinbocsátását követelték. A nyuA munkások egy ré- tak ezek. Felbontottók sülve jönnek majd ha- területi titkár után Gyöngyősi
tette
meg
a
kazánt.
hozzálátott
a
gyár
S
Z
2
satnémet rendőrség a legdur 6J
a kazán ígyo-nrát«, a za és nagy eredménjre- Tános üzletigazgató, HódiSán
Ez a vizsgálat igazolta
,,
,,
vább módon lépett fel a tünteaz előbbi megállapitó,- rendbehozatalahoz,
a tüzteret, felnvitottó-k a ket akarnak elérni a dor és Kehpl József elvtársai
tők ellen.
beszéllek.
sokat. A
kazánház másikt s a masrobb ré- kazán »hátát«, a fala- munkarersenyben...

U (pilriásf és első Kapálást edifln 00 százalékig
elvégezte a parasztság a nssplien

a. gyufagyárban
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Ahol ax úszás az urak tömegsportja . . • Ml TÖRTENT ÉS N! TÖRTÉNIK?
A7. SzMTE ujszegedi uszodá- I szörú cimborám lubickolt a vizjáhan hétfőn úszóverseny és vi- ben. A vizipolócsapatban
kaupólómérkózést rendeztek. Ron pust játszott a fasiszta, nyugapeteg ember verődött össze a tos Szalma, aki szintén
sok
nagy sporteseményre, a tribü- mindent megjárt már a másonön szorongtak és pipiskedtek dik világháborúban a nácik olbámészkodók, a vizbea pedig dalán.
i
küzdöttek a versenyzők. Süriin
Gyönyörű csokrocska volt a
felhangzott a biztatás és
a hétfői tribünön az a tömb is,
baps.
amelyik az ugyancsak ondolált
és bőven otkolonyozott KeménHajrá Gyugyu!
di Andris köré
csoportosult.
Hajrá Gyugynl — ilyien és eh- Röpködtök a sikamlós vicoek, az
hez hasonló
öleb-boceneveket elmés megjegyzések, amely végkiabált a közönség. Leghangosabban és legfeltűnőbben a tizenöt-tizennyolc éves nagyhajú. csőnndiágos jarapeo
(uriffuk) rikoltoztak. Munkást nagyon keveset láttunk, az a kevés ia ftlrebnzódott az ízléstelen, kurta fürdőruhás, ondolált
fl Városi Gőzfürdő dolgozói
haja népség közül.
közgyűlésükön három dolgot in— Fasiszta ez valamennyi! téztek cl egyszerre. Megválasz— köptek maguk elé undorod- tották az uj üzemi bizottságot,
va. S tényleg, a nézők között, munkafelajánlást tettek a szaka többi e-apottvállu között ott szervezett világkongresszusra és
láttuk Ivönjöky Lórántot is, a
birhedt szegedi aranyifjút, aki- tervezetet dolgoztak kl a julius
nek az apját fölakasztották an- 31-lg tartó Népszava kampány
nakidején az újvidéki véreng- lebonyolítására,
zésekért, s aki nemrég cserélte
fl választás előtt Kiss Kálmán
fel
VAOSz mondott beszédet Felhívta a dolgozók figyelmét ara CSÜÍOS rab-ruhát
ra, hogy azokra a jelöltekre adcsikós zoknira és duplatalpa ci- ják le a szavazatokat, akik megpőre. Láthatóan jól szórakozott felelő módon képviselik majd a
a versenyen, mert több hn«on- dolgozóit érdekeit flz u) üzemi
*

ső fokon ebben a mondatban érték el a csucspontjuka: *

— Klassz cz a nő! —

a gőzfürdő dolgozói

A Sze-icdi Állami Zcnekonecrvatóriuni növendékei szombaton este hangversenyt adlak
a dolgozóknak, azokból a müvekből, amelyeket a két város
(Győr és S/eged) zeneversényén játszottak, s amelyekkel
első helyezést értek el a győriekkel szemben. A
műsor
színvonalas és változatos volt.
A lehetséges növendékek nagy-

része Barlók, Glinka, Ráchmaninov, Kabalevszkij és Liszt
müveket játszott, de sűrűn felhangzóit a zongorán vagy hegedükön a praeklasszikus muzsikusok egy-egy szépen fcsiszolt és értelmezett müve is.
Az esten az intézet vegyeskara mozgalmi dalokkal és a
köztársasági indulóval szerepelt.

Nyári helyiségei

avatott

Magyar-Szovjet
'Mindenki mosolyogva
nézte
pünkösd vasárnapján azt a lovaskocsit, amelyen a
szegedi
egyetem dolgozóinak kulturgárdája vidám népdalokat és mozgalmi indulókat énekelve •utazlak* ki Dorozsmára .Nagy szó
ez, hiszen a kuiturcsoport minden egyes tagja dolgozó, aki a
hét hat napján éjjel, vagy nappal olt virraszt a betegágyak
mellett, ott dolgozik az Íróasztalnál, vagy laboratóriumban, kit
hova állított a kötelessége, fl pihenőnapjukon ültek fel a döcögős, rázős kocsira, hegy meglátogassák a falusi dolgozókat és
szórakozást, kulturát vigyenek a
munkás-paraszt szövetség
je-

ttELVÁR OS!
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telefon • 40.25
Mindennap szerdáig
Hatalmas amerikai filmi

gyében,
fl kiskundorozsmai Gyuris Ferenc-féle kocsma nyári helyiségében állította fel a MagyarSzovjet Társaság kiskun^orozsmal csoportja nyári színpadát
Ezt pünkösd vasárnap avatták
fel a szegedi egyetem szabadszinjátszóL fl Magyar-Szovjet
Társaság nevében Borbéig András elvtárs, megyei titkár üdvö
zölte a helyiséget zsúfolásig megtöltő közönséget. Megnyitó szaval után nivós kulturmüsor következett Egyfelvonásos jelene"
tekkel, vlllámtréfákkal, szavalatokkal szórakoztatták a színjátszók a közönséget. S az eredmény nem maradt el, szinte fokról-fokra simultak ki a barázdás
homlokok és a műsor befejezésekor lelkesen ünnepelték a kulturgárdát

Fáklyás tavasokSikert

Fehérek és íeketék n KuKlux-Klan karmaiban
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Telefon Aul : 33-44 | kérteiMindennap szerdáig:
A szlovák tilmgyárfás remekbe készült újdonsága

Fehér

homály

Küzdelmes harc aTá! rabércein

SZÉCHÉNYI
Telefon Aul 34-/7

423 8
hérteA

Mindennap
Az uj Kor első
n a g y fot r n d a l i n á n n K é p o s z a I

M
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Nagy színészek ulakilüsával
iSfiadások fél S. lé: 7 és léi R-t or.

Társaság

Ccyttemi

kónyvMf

-rátái est* t úriig,

nyftv*

í

Délnvaayarorszáu.

kiadóhivatala kért olvasóinkat
ha
szabadságra*
nyaralásra
mennek» ugy azt jelentsék hl*
keltő időben a liadóhivafa'bam
hogy a lap példányait utánuk
lehessen küldeni. Ax elküldött
lapok postai diját a kladóhimt» fédert.
— AZOK A TÁNC és énekcsoportok, melyeket « Magyar Ifjúság Népi Szővetsé.
ye Országos Központja kiértesített, hogy a Világiffvsági
találkozóra
(Fesztiválra)
mennek tánc, illetve énekszámaikkal, ezeknek a vezetői
ma eszie, szerdán 7 órára s
MINSz székházban feltétlenül
saját érdekükben jelenjenek
meg.

Szolftálatoa •yőfyszertiraft:
Apró J. k. dr. Aprd L, Kossutfc L»i-í3-s:iCírut 59. Nyüissy A. órflk. k. B»bizottság tagjai; Bálint
Illés, komé, Rópist-kJrut 22. dr. Kötele J.
Molnár András, Kondorosl Imré- Cndríní, Földmüves-utc* 17, Frsnkó Aoné, Tombácz István, ótott Ko- Jor, Dtigoisic-tér 1.
vács András,
_
— 0A szakszervezett világszövet— ERDÖ3 JÁNOS elvtárség kongresszusára
egyhangú
tárant,
a Magyar Dolgotok
lelkesedéssel felajánlották, hogy
Pártja Nagyszegedi
Pártbi— NEMSOKÁRA elkékül a
zottságának káderesét pártunk
a fürdőuszodát átalakítják, flz
vezetősége magasabb megbíza- szabadtéri színpad. Most végátalakítás révén lehetővé válik,
tásba Budapestre
helyezte. zik a munkások a nézőtér felhogy a nyári idö-alatt a város
A szegedi dolgozók Erdős elvdolgozót családostól, férfiak, nők,
társtól, mint Pártunk egyik töltését i ha ezzel elkő3zültek,
gyermekek együtt vehetik igénglegjobb Bzegedi
harcosától azonnal elhelyezik a padokat
be az uszodát és a tágas udvarvesznek bucsut és kívánnak s megkezdődnek a rendes előban lévő strandszerü napozót és
további munkájához sok síi- adások.
zuhanyozót
(
kért. Erdős János uj mcg&tzft— A PAPRIKATERMELÖ é*
tfeát .szabadságának
letelte
flz átalakítási költség közel
Értékesítő Nemzett Vállalat doL
után loglnlja el.
1200 forint. Ebből as ősszeggozót a vállalat megalakulása
ből külön női zuhanyozót, ho— E HÖNAP tizennegyedikén óta foglalkozásukhoz
mérte*
mokfürdőt és ujabb zuhanyozó- Szeged
csotörvényhatóságának különböző Bzaksjervezefí
kat készítenek, kijavítják, átme- egész területén a Tcuyésrállat- porthoz tartoztak. A Szaksserszelik a falakat, rendbehozzék
vezett "Tanács határoznia értelforgalmi Nemzeti Vállalat
a mében n jövőben n vállalat t<L
a medencéket,
mezőgazdasági
igazgatósággal jrs taglétszámmal együtt aa
fl! Népszava kampány lebonyokaröltve
tenyészállat
vásárt tart. élclmczfolpan dolgozók szak.
lítására külön Népszava-bizottsáFelvásárlásra
kerülnek
a törzs- szervezetéhez tartozikgot alakítottak. Tervezetet dolgoztak ki, hogy a* üzemen belül könyvezett tehenek és tenyész•ELITTA A.BORJÚ ARAT.
növelik az előfizetők
számát bikák, valamint mangalica ka- A szegedi törvényszék uzsorát««
Ugy hogy minden dolgozó elő- nok.
nácsa őihónapi fogházra ité'J*
fizetője legyen a szakszervezeDakó Ferenc kis ku ndorozs rnjl
—
SZESZFELDOLGOZÖ aszlalosseaédel. Bakó
tek központi lapjának, a Nép?
Férem
Ipart
Központ
lerakató
vá
szavának.
egy borfut veit át eladásra s m
alakult át a Palzauer Dezső kapott pénzt elmulatta. Ugyan,
KölcsCy-ufcai bor, szesz és csak elitta azt a halszáz forinásványvíz kereskedése. A bor- tot ls, amelyet egy h á l ó s z o b a
M i t
c s í n é i n a k
kereskedés a jövőben meg- készítésére veit fel.
a.x u i C ö r ö k
n y á r o n ?
szűnik, csak szesz és ásvány— A FÖLDMÜVFXESCGYL
víz eladásával foglalkozik a
Nemsokára vége lesz sz isurakat.
miniszter rendeletben
nU-ri.
kolai évnek. s megkezdődnek
totta az ö.-srcfl flz-einanyogttU
a táborozások. Újszegeden s
— SZEGEDEN
a kereskeTisza pártján egyszerre szár
rolókat, hogy hlányző üzemúttörő lesz örsi iskolán Cson- delmi leány középiskolában faanyagkészletüket a legsürgőversenyt
grád vármegyében nem lesz sz nlus 11-én gyorsíró
sebben egészítsék kl, hogy
szakszervezetek
ősszel már egyetlen
iskola rendeznek a
zel is zavartalunná tegyék
sem, ahol ne lenne képzett örs tagjai, a közép és középfokú iscséplés! mankák bctcjcrfoéá
vezető. Az első csoportnak ju- kolák, valamint a gyors és gépnius huszadikán kezdődik meg író iskolák növendéket és egyé— fl KÜBEKHAZI EPOSZ
az iskolája. Külön lesznek fiu ni versenyzőié részére. A ver- vasárnap este nagysikerű műsoés leány iskolák. Az első leány senyzők dijakat
nyerhetnek ros estet rendezett, flz est tl*»4
iskola lesz. Az iskola
veze- ezenfelül a 150 és 200 szólagos ta bevételét a labdarugó alaptésénél egy állandó táborve- fokok ers ő helyezettel a junins fokú bajnokságban szereplő esa-í
zető éa négy csapat vezető 25—26-án Budapesten tartandó patak felszerelésére fordítják, flsí
lesz, igy az oktatásnál felem országos versenyen is indulhat- előadáson jő szereplésükkel Fialesz semmi nehézség.
telt: kl: Csúcs Erzsébet, Tóth Kanak.
talin, Dóró Julianna, Dezső Kláj
— ELSIKKASZTOTTA
a
rl, Smejda József, Kért flníftf
beszedett
mezőőri
dijakat,
ösz— UJBOL
MEGINDULT
és Köpösdl Ferenc.
szesen
2000
forintot
Csendes
Orosházán egy tizenkét szoJános sövényházi lakos. Hiva
— A mezőgazdasági fgarmi*bakonyháa, fürdőszobás muntalt sikkasztásért négyhónapi ság küldöttsége Kerekes Jőnofl
kásépület felépítései. Délkéselvtárs vezetésével Budapestonj
fogházra Ítélték,
csabán a közelmúltban adták
járt, ahol SzCged-Alsóközponí
át a huszonnégy
lakásos
ELKÉSZÜL TA VIZÁIG TE- l>nra'-ztságának kérését tolmí*
ugyancsák öszkomforios mun- LEPEN az ártéri kut- Negyven csolta az illatékes minisztérínj
káslakást az ottani dolgozóik- napja kezdték el a munkálato- mokhoz. A Főközpont. (Inlgosóí
kat s már készen is áll. A kút- egy gépállomás felállítását M w
nak.
fúró munkások munkaversenv- ték. A kérést a i Illetékes tró*
ben dolgoz taft s a kitűzött idő nlsztérim* magáévá tette íit
előtt két héttel elkészültek. A megígérte, hogy Szeged vár*®
fúrási eredmények teljese® ki- hozzájárulásával a gépálloreltó*
elégilőck, percenként 2500 li- felállítják. Előzőleg azonban cg?
ter viz folyik. Most már nem közponli liizotteág száll ki ftöaekeli aggódnunk a vízellátás mi- ged-Alsőközpontrn, hogy a hely*
att, mert a nagynyomású vizei- színen is meghallgassa n drU
»PetŐfi< Dalköre és a Makói látás lényegesen megjavult.
gozO parasztok kérelmét, éa at*s
MAV >Szárnyaskerékc Dalkör
na megtegye az intézkedést 4
—
SCHOPFLTN
GYULA,
Mapedig elismerő oklevelet kagépállomás létrehozásáragyarország
stockholmi
követe
jupott. Az énekversenyt renge— fl SZEGEDI KIOSBjj
tegen hallgatták végig, nagy nius 3-án Kopenhágában átadta megbízólevelét a dán királyujabb világnézett
szeminári*
sikert aratott a »Dalolj venak.
um-sorozatoB indít két csooort?
lünk* mozgalom, a több mint
ban száz és száz. hallgatóval*
— A VÁROSHÁZI alkalma.
kétezer főnyi közönség az éneflz első csoport előadásai m®
kesekkel együtt énekelte bol- zottak is vidáman szórakoznak
esle. a második csoport 10-é®
a nyáron. A hároméves terv ledogan az ui világ u j dalait.
hetővé tette a vároáházi alkaleste kezdődnek a KIOSz I tory
mazottaknak is, hoey két hét
váth Mihály-utcat
helyiségé)
-zahadságukat gondtalanul, viben. fl KISOSz ís tervez hí*
dáman tölthessék el. Az első
sonló előadásoknt színién kél
csoport 13-án. hétfőn fog ina
csoportban. Ezek Is a héte®
dulni Irbég községbe, a pilisi
•ncgkezdi'dnek
89 hegyek közé.

aratott
Vásárhelyen
a „Dalolj velünk"
mozgalom

A Bartók Béla Szövetség
szegedi csoportja pünkősdvasárnap és pünkösdhétfőn nagyszaliásu dalosünnepséget rendezett
Hódmezővásárhelyen.
Az ünnepségeken harminchét
ének- és zenekar
szerepelt
nagy sikerrel. A kitüntetéseket
hétfőn délután kél órakor osztották ki a kórusok között.
A Szegedi Általános Munkásdalkör és a Szegedi Dohánygyár tLendüíeU énekkara élkórus kitüntetést kapóit. A
többi szegedi dalosogvlet, a
Makói Szervezett
Munkások

Szerda, junius 8.

Nemzeti Szinhis este fél U
Visszatetsző volt ez a kép órakor: Eladott menyasszony.
annak a néhány munkásnak, aki
Belvárosi M o z i . i é i ü, f á i 7,
elmerészkedett az
ujszegedi .ét 9 ó r a k o r : F á k l y á s lovasok.
uszodába, ahol még mindig a
Korzó Mozi: fél ő, fél 7, fél
fasiszta aranyit jak
sportolnak » órakor: Fehér homály.
és nemi a munkasgyerekek, ahol
Széoehnyi Mozi: fél 6, fél T,
az úszás az urak tömegsportja fél 9 órakor: Marseilles.
s nem a dolgozóké. Sürgősen
Mmrcm ívirvjt aí'Jcíinsp 4-tffl 14
segíteni kellene ezenl
'•<•«& vtsir- fiflnnrpr»p9-tól 13 srilg.
Somogyi kSnyvilr nyKra: h í t k S u u y *
too reesrel 3 áritól „ta 1 órátj.

Ui iszeml bizottságot választottak

Hangverseny a dolgozóknak
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Befejezték

szegedi dolgozó vesz részt a mai
dohánygyári összevont pártnapon

Ma délután 6 órakor — mint
•tér közöltük — a Dohánygyár
parkjában összevont pártnapot
tartanak, Döbrentei
Károlyné
elvtársnő, M D P központi vezetőségi tag, országgyűlési képviselő
tart kül- és belpolitikai beszámolót.
I
Az összevont pártnapon résztvesznek az összes szegedi üzemek, továbbá a^ hivatalok dolgozói, az MDP kerületi aiap• Kivezetések
* -tórton-

klvüliek is igen nagy érdeklődéssel várják az összevont pártnapot s közülük ls sokszázan
hallgatják meg Döbrentei Károtytié elvtársnö beszédét,
A mai összevont pártnapra
énekszóval, zászlókkal, felszavas
táblákkal vonulnak fel a dolgozók. öreg és fiatal egyaránt
ott lesz a dohánygyári parkban,
az összevont pártnapon.
R dohánygyári munkások az
összevont pártnapra feldíszítet-

a cséplőgépek felülvizsgálását

ték az üzem kapuját, lobogókat
és felírásokat helyeztek el az
épületekre. Pintér János elvtárs
megfestette a magyar nép vezére, Rákosi Mátyás elvtárs arcképét, amelyet az emelvény falára
helyeznek el. Az összevont pártnapra már teljes mértékben felkészültek a dohánygyáriak.
Döbrentei Károlyné elvtársnő
beszéde előtt, a
dohájiygyári
kuiturcsoport ad színes műsort.

A baloldali
szocialisták
célja az osztrák
munkásmozgalom
egységes
irontjánah
kialakítása
Pünkösdkor tartották
meg kialaldtása a kapitalista reak
JJécsben az osztrák
baloldali dóval szemben. A
határozat
szocialisták első kongresszusu- hangsúlyozza, hogy a dolgozók
KAT.
egységfrontra azért is szükség
Erwln SchaiT, az
ausztriai van, mert a két koalíciós párthaladó szocialisták egyesületé- ban
megnyilvánuló
bizonyos
nek kiküldölte beszámolt a po- irányzatok, valamint az osztrák
Jilikai helyzetről és a baloldali nácik szervezkedése mutatják,
szocialisták feladatairól. Megál- hogy Ausztriában igén komoly
lapította, hogy a hírhedt vhar- a fasizmus újjászületésének vetnadik utas« politikai szociálde- veszélye.
mokrata képviselői Oskár PolA határozat rámutat
arra,
lák vezetésével teljesen leleplez- hogy az amerikai
befolyásra
ték marjukat, mint az amerikai dolgozó oszlrák kormány bélimperializmus ausztriai hloei és
támogatói. Ausztria marshallizá'ása a jobboldali szocialista
vezetők támogatásával
történik. Az oszlrák dolgozók életszínvonala egyre csökken, viA terjesztési
kampánnyal
szont az osztrák kapitalisták a
háborút kővető években több- kapcsolatban a szegedi Népmilliárrd schi'Ung értékű hasz- szava bizottság most tartotta
not vágtak zsebre. A jobboldali meg értekezletét a szakszer,
osztrák szoeiaii ta vezetők
a vezeti székházban. Á megbedolgozók érdekeinek megvédése széléseken résztvettek a sze.
helye t elárulják a munkásosz- gedi gyárak üzemi bizottsági
tály érdekeit és a szocializmus titkárai, a vállalatok szakszer,
ügyét. Az osztrák szakszervezeti vezeti titkárai az egyes szakveze'.ők politikája a munkás- mák tilkárai, a propagandisosztály gyengítésére és az egy- ták és sajtófeletősök. A munség megbontására irányul. Vé- kásdalagylet műsorszámai és
gül beje fen'ette, hogy a balol- több szavalat után Raikó Anna
dali szocialisták
tevékenyen elvtársnö, á texlilszakszervea
résztve~znek az elkövetkezendő zet főtitkára szólóit és
kommunista sajtó fontos szeparlamenti választásokon.
repéről beszélt.
A beszámoló u'.án diánk vita
Megállapította, hogy a teralakult ki. Több felszólaló bi- melési kérdések felszínen tarr l'a az OSzP
vezetőségének tása döntő, fontosságú.
A
fizovje'e1 lenes propagandáját és termeté i kérdésekkel, tapasz« ' t a határozatát, amellyel meg- talatcserékkel,
uiilá' okkal,
1a''adták a szakszervezeti világ- munkaversenyekkel a Népszaszövetség második kongresszu- va, — a szakszerve/elek közsán való részvéíelt.
ponti lapja — a lehető legtöA koon<rresszus határozatot kéletesebben foglalkozik. Ratrámulafogadott el, amelyben megálla- lcó Anna elvtársnő
pítja. hogy a bato'da'f szocialis- tott a n a m i b en fontos a Népták célia az osztrák munkis j szava olvasása.
mozga'om egységes frontiénak'
Utána Kövi Béla elvtárs, a

és árpolitikája milyen súlyos
terheket ró a dolgozókra. A2
osztrák dolgozó tömegek mélységes felháborodással
látják,
hogy az osztrák szocialista párt
vezetői kormánylámogató politikájukkal egyre sutyosb"ják a
dolgozó tömegek helyzetét.
A határozat értelmében
az
osztrák baloldali szocialisták országos tanácsot
létesítenek,
amely a közefgő választásokkal
összefüggő kérdéseket Intézi.

A szegedi

üzemek

Kedden fejezte be munkáját,
a cséplőgépeket felülvizsgáló
bizottság. Azokat a cséplőgépeket és traktorokat vizsgálta
felül, melyek az idei cséplési
munkában
részt
kívántak
venni. A bizottság által felülvizsgált cséplőgépeknél, elsős ö m azt vették
figyelembe,
hogy a gép munkaközben tudja-e biztosítani a szemveszteség elkerülését. A gépek felülvizsgálásnak másik főszempontja pedig az volt, hogy a
cséplőgép
munkaközben milyen arányban töri a szemet.
A felülvizsgáló bizottság célja
az volt, hogy a múltban anynyira szokásos szemvesztesé*
get elkerüljük, és minél több

Puskin-est
a szakszervezeti
S Z É K H Á Z B A N

ra
A magánalkalmazottak szakszervezetének szegedi
csoportja jólsikerült, tánccal egy.
bekötött műsoros estet rendezett pünkösd hétfőjén este a
Kálvária-utcli szakszervezeti
székház kultúrtermében.
A
műsor első részében Puskin
150 éves születési évfordulója alkalmaitól Hadászi László,
Nóvák Imre és Kovács Katalin
verseket szavalt a világhírű
orosz költőtől. Halász Sándor
kullurfelelős pedig
Puskin
munkásságát ismertette a hallga lósággal. A műsor másodix
felében zeneszámokat,
népi
táncokat, Csehov jelenetekét
adóit elő a magánalkalmazottak szakszervezetének kullurcsoportja. A közönség lelkesen
tapsolta végig a nivós műsort.
Ezután tánc következett. Az
előadás tiszta bevételét a világiíjusáax Ifestivál alkalmával
Szegedre érkező gyarmafi ifjak
vendéglátási költségeinek fedezésére ajánlották fel.

Népszava ferleszlésl versed ínilifaiials
szaks erveze'ek megyei titkára
beszélt, a Népszava terjesztési kampánnyal kapcsolatos
szervezési munkákról.
Minden üzem elkészitelle a
tervet a Népszava kampány
lebonyolítására
és versenyben vannak egymással, k i tud
több Népszava előfizetőt szerezni. A Népszava bizottság
a Népszava olvasásának fontosságát tudatosítja a dolgozókkal.

Páríhlreh
Szeminárinnivezvtők figyelmébe! Felhívjuk a szemináriumve
zető elvtársakat, hogy a páj
alapfokú és a párt tomegszernináriumok anyaga az elkövetke
zendő. két hétben Rákosi elvtárs
Központi Vezetőségi ülésén elmondott beszéde lesz. Ugyanez vonatkozik a haladó-középfoku Pírttörténeti szemináriumokra is, azzal a különbséggel,
hogy itt egy hét alatt kell leadni. Az előadáshoz szüksége?
anyag a Szikrába megérkezett
anyagfelelősök
haladéktalanu
vegyék á t Oktatás iosztály.

Gordon Gray,
az 1133 uj ba$3Pltiisz!ííc
Kedden hivatalosan bejelentették, Truman elnök elhatározta, hogy Gordon Graytt nevezi ki az Egyesült Államot
hadügyminiszterévé. Gray eddig államtitkár volt és Kennelli Royal lemondása óta a
miniszteri teendőket is
ellátta.

Munkám elvégzésében lámogaí a pártom
és a dolgozó parasztság
B & i k ' a H a k

hivatali t i s z t s é g é b e

i g a z g a t ó s á g

v e z e t ő j é t

é s

K e r e k e s

K ó p i á s n é

elvtársat,

elvtáísríőt

a

a z

s z e d e d :

m e z ő g a z d a s á g

i g a z g a t ó s á g

s z e m é l y z e t '

osztályán k vezetőjét
Kedden délután iktatták be hl-" kám elvégzésében támogat a
vatall tisztségébe és tette le a Pártom és a dolgozó parasztság.
Kópiás Jánosné, a mezőgazfogadalmat Kerekes János elvtárs, a szegedi mezőgazdasági dasági Igazgatóság személyzeti
cipőipari
igazgatóság vezetője s Kópiás osztályának vezetője
a
Jánosné elvtársnő, az igazgató- termelőszövetkezetből került
ság személyzeti osztályának ve" felelősségteljes állásba.
zetője.
fl fogadalomlefételt bensőséges ünnepség keretében tartot- Hűl nyári na.3kazlo!!!iö:i
ták meg az igazgatóság szépen
feldíszített egyik termében. Nóa szagedköroyski
vák Károly üdvözölte a megjelenteket, majd Kerekes János,
tanyaközpoütokban
Tóth flntal polgármesterhelyetSzeged város szociális feltesnek. Kópiás Jánosné
pedig
Kerekesi Jánosnak letette a hiva- ügyelősége a kormány támotali fogadalmat. Rz igazgatóság gatásából Csengelén, Ruzsajádolgozói nevében Vellich László ráson,
Szentmihályteleken,
üdvözölte a hivatali tisztségükbe
Lengyelkápolnán,
Szatymazon,
beiktatottakat. Ambrus
István
Királyhalmán
szeptemberig
elvtárs, MDP
megyebizottsági
tag( a párt üdvözletét tolmácsolta. tartó napkőziotthont nyitott,
•
|. I ,
I
ahol teljesen ingyenes gondKerekes János, a mezőgazda- viselésben és ellátásban résági Igazgatóság vezetője kis- szesitik a falusi dolgozó pakundorozsmai újgazda, a dol- rasztság gyermekeit a nyár fogozó parasztok bizalma ültette lyamán, amikor a nyári Cséplés aratás és egyéb nagy szea fontos pozícióba,
— Munkámmal azon leszek — zonmunkák tartanák.
válaszolta a kérdésekre —, hogy
Naponta háromszori étkezpártom, az MDP politikáját maradéktalanul végrehajtsam a dol- tetésben részesülnek az otthogozó parasztság érdekében. Mun- nok lakiói.

MM íateáu éfefiváának eirteisirlii zM
számé! a Füszerérlékesüs H. V. lengési
iáim éíislezle'e
A Füszerértékesitő N. V. az vábbi működése során súlyt heteimül t napokban tartotta meg ivez majd arra, hogy azokkal az
termelési üzemi értekezletét.
árukkal, melyekből kevés van,
Somouyi Sándor vezérigazga- elsősorban a inunká-slakta vidétó a vállalat működéséről tar- keken lévő fiókjait lássa el.
tura beszámolójában
érdekes
Nem is olyan régen — folyképet adott az
élelmiszerek tatta beszámolóját
Somogyi
forgalmának alakulásáról.
Sándor — a kapitalista nagykeAz ez év januárjában alakult reskedelem még azzal érvélt a
Füszerétékesitő N. V. alig öt nemzeti vállalatok kiépítése elhóaep alatt az ország egész te- len, ho-fy a magánnagykereskerületén kiépítette fiókhálózatát delem kiszorítása jelentős kiés megszervezte a kiskereske- esést jelent majd áz adóbevédők áruellátását. Az áruforga- telekben.
lom 98 százalékát ma már a
A nagykereskedelmi nemzeti
mngánnagykereskedelem
he- vállalatok alaposan rácáfoltak
lyett a Füszerétékesitő végzi. ezekre az (aggodalmakra*.
Amíg a korábbi években a
profitéhes
nagykereskedelem
— ZSIRSZÓDA Vásárlására
elhanyagolta a 'vidék áruellá140 forintot vett fel egyik
tását. addig a Füszerértékesitő
ismerősétől Mődlics Lajos szeN. V. egyenletesen osztja szét
gődi lakos. A pénzt saját célaz árut a vidék és a főváros
jaira használta fel. Csalásközött.
ért tiíhúnapi fogházra Ítélték.
A Füszerértékesitő N. V. TO-

TI

kenyérmagot mentsünk meg
A megtartott felülvizsgálat
eredményeként, Szeged várps
polgármestere nyolc cséplőgépet zárt ki az idei cséplésből
mivel ezeknél nem találta biztosítva a szemveszteség el ke
rülését. A felülvizsgált gépek
közül pedig lirenbél gépnek az
állami gépállomáshoz való ide
iglenes, vagy végleges beutalását javasolta. Ezenkívül négy
darab cséplőgépmeghajtó mo
tort vett igénybe a polgármes
ter. A felülvizsgálat ulán nagyszámban maradtak olyran trak
tor és cséplőgép tulajdonosod
is, akiknek a polgármester ha
ladékot adott gépeik kijavi
lására.

— Amikor Pártom ide dilitől
— mondotta —, elhatároztam
hogy legyőzzük az akadályok <•
s a falun is építjük a szocializmust. Munkámat nagy örömmé
végzem' és tudom, nem dolgozom
hiába .

Kiejtési

versenyt

rendezett a MEFESz bölcsész
köre. A verseny döntőjének
megnyitásakor Király József
a MEFESz elnöke rámutatott
arra, hogy épülő szocialista
társadalmunkban a beszédnek
lényeges összekapcsoló szere
pe van s hogy fontos nyelvünk, beszédünk (pallérozása
A színház tagjaiból s az egye
tem professzoraiból á l l ó bi
zoltság előtt lefolyt versenye ;
az első dijat Kiss Éva bölcsészhallgató, a másodikat Ba lázs Katalin vegyészhallgató s
a harmadik dijat Vorisek Vera
bölcsészhallgató nyerte.
A
nyerteseket a kultuszminisztérium pénzjutalomban részesítette.
Fizess elő a
Délmagyarországrn

fxeráft,
—

Szép sikerrel zajlott le az ifjúsági nap

sportműsora

Vasárnapi, délután H őrakor Ou izláv szövetségi kapitány a következő
csapatot jelella k l : Henrn —
Rudas,
irtották meg a SzAK-pályán az Balogh II. — Bozslk, BörzacI, Lakat —
ttusáql nap sportműsorát. Ailnt- Birdai, Kocsis, Deák, Szussa, Puskát.
-uj 1000 néző előtt pompás felvonulással kezdődött az ünnep- Jnnlns 12-én tartják mog az
ujsAglrO—szinéM
mérkőzést
>ig. 800 fiatal fiu és leány pattogó zene ütemére
szabályos A szegedi színészek népes küldöttsége
, síidben vonult fel a tribün elé. kereste let az elmúlt héten az újságírókat és kérték, hogy a püékésdre tervearga Pál elvtárs az OSH nevé- zett nagy mérkőzésüket halasszák el, mién köszöntötte a résztvevőket, vel erőnlétük hiányos és gyenge lábon
lajd Maxi Mihály, a MINSz álld [utballozási művészeteket sorozatos
próbákon valahogy kifejlesszék. Az ujikiildötte Ismertette az MHK ••áglrők
a szivreható kérésnek nagylelkűen
'íozga'om jelentőségét.
engedtek és beleegyeztek, hogy a mérkőzést
junius
12-re, vasárnapra elhalasszák.
A beszédek után megkezdődött a műsor. A résztvevők1 a pá- A mérkőzést ezen a napon azonban lellenül mcg'arljd't és a sjlmVekr.ek ekkor
gán »É!jen Rákosi*, »Éljen o té
megadják a végső döfést, hogy azután
;,
árl« jelszavakat formálták kl legyen mit kiheverni és kipihenni a szeelállásukkal, amelyet a közön- zon befejezése után.
én felállva, ütemes tapssal )u
RerrSlefc 1 ab (In rugó bajnoki
slrr.fizott. A színes szabadgyaeredmények
orlatok után bonyolítottak " le
I.
osztály:
Klszoinbori EPOSz—Battonya
i különböző sportszámokat
és
3:1 (2:0), I okomoliv-NlVÖ 4:1 (2:0),
ryekorlatokat.
CsMTK—Mindszent 4:1 (2:0), DKMTE—
Kl kell emelnünk a SzIT kitü SzATE 10:1 (4:1).
JŐ gulagyskorlatát, a Szent Er- I!. osztály: Mőraváros—Phspöhlele 3:1,
isébet leánygimnázium sikerült Alsóközpont-József Attila 4:0, Húsos—
itniikáját, nz ipari leányiskola Városiam a 3:2, Fckőközpont—Kisvasút 4:3,
Algyó—Tápé 2:0. Deszk-FTC SzIT 1:1,
<arik3gyakorlatát.
Postáa—Oszentlván 3:2, SzMTE—MKUJÍTC
A birkózók, boxolók, vívók be 2:1, KASE-SzATE 3:3, Ujszcntiván-Ri•uutaló mérkőzései Is nagy tet kőczi 2:2.
szést arattak. Ezután következeti It-bajr.oksdg: Lokomotív—FTC SzIT 5:1,
or a Diákszövetség—SzIT • lab- Sz.MI E -I tusos 8:2, DKMTE—SzATE 5:1,
Aleploku: S z M T E - S z A K 2:1 itl mezitiarugómérkőzésre, amelyet
a .anas. Rendőr—Villzmos 4:1 felnőtt.
Diákszövetség biztosan
nyert Női barátságos: SzMTE—FTC SzlT 1:1
meg 4:0 (2:0) arányban a tar- (0:1) góllövők Elek, illetve Kiss.
talékos ellenfele elicn.
A Szakszervezet nyerti a birkóKözepe?, eredmények nz SzMTE
zóversenyt
kétnapos úszóversenyén
Az S/.MTE kítr.apoi uvóveraenj e IcQ.
'cpes ér . d i l í d é j n c l r t t zajiolt le. A várt
versenyzők m z y réire rcni írk-zetl m-;,,
•ar » verseny sc:n l/en MvcDulett a/
'»í«l.n»kban. Eredmények: l ü J férfi hát:
I. Ovönpvö-I Elére 1.15. 50 gvcrnielí mell:
I. Kárpáti FTC 30. 200 Ili mell: 1. Vargz
d. Lohom )liv 3.00. If 0 Ifi g y ó n : t. J.-ui
.~-TC 1:05. 2200 feríi r . f ; 1. Vígvári
I T C 2:52.$. 100 htlgy hát: 1. Kajdácsv
PTC 1.32. 10x50 férii gvorsvlltő: 1. FTC
1:55. 100 L'rll gvors: Srtlírd FTC 50.8,
AX) ili * m.II:
I. Aradi S j M T E
1.20.
>límplal vc.vc? , • d: I. FTC 8.32. 200
IH gyors: J o í FTC 2:22.6. Az clvö napon ar SzMTE a B. Iot'omottvtöl d : 3.ra, a
második napon 5:l-re kapott ki.

Az SzMTE által szombaton este szabadiéren rendezett birkózó versenyt nagy
érdeklődés mellett tartották meg az ujszegedi uszodában- A verseny kitűnően sikeréit és az SzMTE
gvőzclmét eredményezte. A verseny során Tóth Ferenc
olimpikon Dobó Imre magyar bajnokkal
tartón nagysikert! szabadfogásu és görög-rdmai bemutatót. Az egyesületközi csapatverseny vé eredménye: 1. SzMTE (Toldi, Vercb, Major, Rácr, Qárgyín, Tető,
Szabó, Beke) összetételű csapat, 2. Makói VSE, 3. Szegedi Lokomotív.
Röszket-utca-Szentmihályle'ek 3:0 (1:0)
mezítlábas, Röaakei-utes—Szeutmihálytelek
-2:0 barátságos.

Röp tenisz
K l ojtott az S z M T E , n i
a
Lokomotív
bízíorau

C T G ós
g v CtzCii

NB ll-ca csapataink közül az UTC Is
í ' a I oknmottv la biztos Jyő/elmet arattak. Az SzMTE balazcrenr-ível kii/dőlt.
Az NM II dili csoportjának eredményei:
Szerrcdi Lokomotív - Csongrád 4:0 (2 0)
UTC KAC 4:1 (2:1), Oro házn-SzMTE
-VI (1:2), KM TE M. Textil 2:1 (0:1)
Szolnoki Lnliomollv—M.-zótur 5:2 ( 4 1 )
DSzSE—MVSC 3:3 (2:3), Elóns-Dr.sché
4.0 (0:0), Szolnoki
MTE-Phdbus
6?
(4:0)

Gólzé.poro.-- győzelmet aratott a
Mórnviú'Oa
Az NIJ III. Szeged-Kiskunhalasi csoportjának vasárnapi eredmínvel: Mdraviros—Jánoshalma 6:1 (3:0), KMTK-SzcnSeri MTE 6:1 (2:0), Kákóc/I-Baja 1:6
(0:0). IfMTt—Kistelek 3:2 (3:01, SzVSE
—HTVE 2:1 (2:0), KAC-BlcsahnlU 1 : 1
jl:0), KVSE—MSzSE 1:1 (1:0).
Klos

(Postás)

ismét

győzött

A S « ( henyl-tíren lezajlott liáztömbkd
rtih ver cny eredményei: Va l.ercke-s ili.
I. Kiss Szegedi Poslás. Vidéki ifi: 1. Kiss
Sz. Po tá». Faltereket ül: l . S/abö MMTE.
Fclndtt vaskerekes: 1. Barlusck 1). Postás.
Vidéki bajnokság: I. Ih-besl Sz. Lokomotiv. 111. oszt. vaskeretes: 1. Tanai Csepel. rdverseny: I . Takács Elére.

.Hívó vivirtrnap folytatják a Szabadságharcosok cé'.lOvővcrsenyét
A Szalad-ágt.arcos Szdvetség vasárnap
e? hítlőn cíllövövéreenyt rendezett a Va«utas.stadionban. A.rossz Idé miatt a versenyt nem tndlák lebonyo'ltanl, mintegy
keczáz ver-anyai kHz Jelmért junius 12tn kerül sor.

A Ferencváros nyert©
a

Népszava

cilistserlegél

A Pünkösd két napján lebonyolított tor« Ferencváros diadalmaskodott, miután
5:2-re győzte le az MTK-t és 4:3-ra az
Újpestet. 2. Újpest, 3. Kisnest, 4. MTK.
OekézeállJotlák u m a g y a r
válogatottat az olaszok ellen
A vasárnap sorra
kerülő
magyarolasz válogatott Isbdamgdinérkőzésrc Sebes

nán

ÁrlosEÓiliiási

Kender I — M E F E S z 12:7, Reptér-Kender 11. 22:7 térít c'ipatSajnoki. A vándorzászló egyéni
versenyt és *
vándorzászlót e'oóizben hatalmas küzdelem után
Gulyás nyerte meg.
Ma

R á k 0.4

Kupa-mérkőzés

X A Községi Temetkezési Intózet
(Siéchenyi-tér 9.) végez legdíszesebb éa legolcsóbb temetést
Szegény-temetést é3 vidéki szállítást, mint klinikai szállító,
csak a Községi Temetkezési Intézet végezhet.
x Árverési birítehttéay. Pk.
2G292/19-18. sz. árverési ügy.
ben 1G.710 forintra
becsült
házibutorok 1949 junius 9-éni
délelőtt fél 12 órakor Szeged,
Baros Gábor-ulca 3/a. szám
alait és folytatva Kelemen,
utca 8. szám alatt birói arvesen eladatnak. Kaim bír. végrehajtó.
x T;'n:ls!-:o!a vasárnap az
Ipartestületben. Szalai.
x Kar- és zschfeátat, régi
ezüstöt, magas árban veszek.
Fischer
ékszerész
Szeged,
Klauzál-tér 3
x GO-OOO foiint ax njjíópftéd
államsorsjáték főnyereménye. A
húzás 9-én, csütörtökön, délben
lesz. Egész sorsjegy 6 forint,
fél sorsjegy 3 forint Sorsjegyek Petőnél kaphatók.
x Gáziyár 30 százalékkal leszállította a koksz órát jnliwi
30-ig- SzweB»«
téli
íötöanvngát.
x A tolítóvóroa: MNDSz és a
Fcli-őipariskola szabadságharcos
szövetsége 11-én est® 8 órai
kezdettel a Szalad Nép Székház
javára műsorral
egybekötött
táncmulatságot rendez a rostásotthonban- Jegyek elővételben a
Délmagyarország kiadóhivatalában.

••A

nz

Ady-téren

b 1) ÚITAIITK O Y T H ' "

A Honvéd Rákosi Kupáért a Szegedi
Honvéd kerület labdarugó együttese ma
délután léi 7 őrai kezdettel játsza le
hatodik mérkőzését. A szegediek ellenfele
czuttal Miskolc le:z, amelyet a papírforma
szerint biztosan legyőznek. Oyőzclcm esetén a szegcdi együttes a harmadik helyet megszerezheti.

.TOLFÖZÖ szakácsnő, aki törnogfőzóst, adagolást vállal, elhelyezkedn* vidóken is zTisrtai
jeligóre.
!
'RÍTTS- Y E I

R£

FIGYELEM! Most vegyen £Uaaiszandált Hódynál, míg a kósx73-000 forintos
főnyere- let tart- Kelemen-utca 12.
mény a totón
FIGYELEM! Nylon esőkabát töA toto 23. heti hivatalos jelentése sze- kéletes javítása nyoma nSlkiil,
rint beérkezett 263.565 logaddlap. Felosz- gumiszandáljavitás és kerékpártásra került 435.832 forint. I. csoport 12 javítás. Kemény Gyula Szeged,
találatos 2 darab, nyeremény egvenhint Bajcsy-Zsilinszkv-utca 11.
73.335 forint. II. csoport 11 taláilatos FÉiVi'KEPEZGQEP vétel, csere,
81 drb., nyeremény egyenkint 1822 forint,
eladás, fotólaboratórium. Lieb111. csoport 10 találatos 921 drb., nyersKelcmen-utca 12.
mény tzelvényenkint 158 forint 50 Idlér. mann,
Két

Ez a 12 találatos síel vény
törölve
törölve
(1:2)
(3:3)
(1:0)

Újpest—Vt;as
MTK—Ferencváros
Pécsi l — M A O U T
Perutz—Pécsi BTC
SzAK—Elektromos
Kap MTE—SoVSE
Özd—Debreceni L.
Ny SzDSE—MAVAO
SaVSE-Woltner
SzcMTE—Orosháza
Dkeszi-M. Acél
FSE—Oázgyár
STK—Misk. Lolz.
DcSzMTE—Peiecei

(6:2)
(2:1)
(2:1)
(1:0)

(1:2)
(2:0)
(2:0)
(2:7)

(2:6)

Jegyzet: Az MTK-Perencváros mérkőzést ' azért törölték, mert az MTK-ban
két külcsőnjáti kos azerepelt.

Vasutas sporteredmények
Labdarúgás: M A V
Igazgatóság—FTC
SzlT alapfokú fc'nött
4:1. A
vasutas
csapat ezzel a győzelmével az első helyre

LUCZA
K-clmeiestö -

táhor-u.
4.
Icla'an . 3«-l t.

került. — A M A V Igazgatósig személyzeti és forgalmi osztályának dolgozói osztálymírkőzésl rendeztek, amely a forgalmi 1 -0 győzelmét eredniénvczte.
Attétlkm A
budapesti
Városligetben
megrendezett orseágos 25 kilométvsca távfutó bajnokság során Zalavárt (Szegedi
Lokomotív) a harmadik Kelyen végzett A
csapatversenyben t i A ) 'cwpat at első, a
B) csapat pedig a 4. helyet szerezte
meg.
Sakkt A MAV Szakszervezet A sz.
csapata a Dugonics gimnázium 6 csapata ellen 6,-0-rt győzött, a Kereskedelmi iskólával szemben szinten 6:0-rz győzött

fíazíACzy-SJ. {4.

Vegytiíaüitó
Klebeteberg-tér
3.
t«s1f

r

glz.tla.íir)

3 'SiX'ffPfáS úrás és ékszerész
Kárász-ulca 14. sz.
Keresek kar- és zsebórákat (vekkerúrát is), ezüstöt, briliiáns
ékszereket maga® áron. Nagy
óra- és ékszerjavitó naiiheiv.
IlAlzOSZOB.VBl!i'Ul«)K, egyes
bútordarabok még mindig legolcsóbban Bpitzer asztalosnál,
Margit-utca 12.
NEMZETI vállalatnak igen alkalmas kétkerekű kocsi olcsón
eladó. Klauzál-tér, 10-cs hordár.
tr t
MODERN hálószobáira tor alkalmi áron eladó. Juiiász Gyulautca 15.
SACHS 125-ös
motorkerékpár
eladó. Kossuth
Lajos-sugárut
115., megtekinthető egész héten.
,TÖ állajjotban lévő
egyajtós
jégszelrrenyt vennénk. Címeket
ármegjelöléssel Rutkai fotóüzlet, Kárász-utca 13., szám alá
kérem leadni.
12.000-ig. Jelige: »Lakáscsero is
lphctségee*.

mnds*

Adóhivatal Szeged, Tábiu-utea 3.
Tclcfoo: 12-00., V. 5-55.5 Poztabók: 434.

ÁEVERESI HIRDETMÉNY.
Közhírré teszi az adóhivatal, hogy 194*.
junius 9-én reggel 9 öral kezdettel foly.
tatólag 12 óráig Tábor-utca 3. és Püspökutea 8. szám alatti zálograktárban a kővetkező ing&iágok kerütr.cl: á n t r í a até:
Uzteíi berendezések, vendéglői berendezések, házi biltorok (ebédlők, hálók, stb.),
srobatsillárok, ólomkrisiilyok, zongora, rádió, pincílsreíirény, motorkesékpir, kerékpár, mérleg, férfi-, női- éa gyermekcipők, lérliruha, kaptafák.
Helyszint árveréseket tart az adóhivatal 1949 junius 13-án délelőtt 9 órakor
Kiss-utca 2. szám alatt. (Üzleti berendazcs és felszerelés), ezen árverés folytatódik
Kigvó-ntca 1. szám alatt. DÍSolőtt 10
órakor Klauzál-tér 4. szám alatt (üzleti
berendezés, páncélszekrény). Délelőtt fél
11 órakor Kárász-utca 9. szita alatt
(nyomdagépek, Irodai- éa üzleti berendezés.) Délután 1 órakor Dugor.lcs-tér 12
szám alatt (nyomdagépek). Délelőtt
tt
őrakor Alsóvárosi ff. 57. szám alatt (páncélszekrény, írógép, stb.) Délelőtt 9 diakor Kossuth Lajos-sugárut 16. szám alatt
(vendéglői, berendezés). Délelőtt 11 drakor Szenlhároinság-utca
2. szám
alatt
(hordók). Déli 12 órakor Szentháromság-utca 3. szám alatt (vendéglői berendezés.) Junius 15-éu dílelólt 10 órakor Felsővárosi fi. 1-10. szám alatt (gazdasági
felszerelés). Déli 12 órakor Kálvária-utca
21/b. szám alatt (szobabútor). Délután
2 órakor Polgár-utca 21/b. szára a'att,
folvlatva Margit-utca 12 szám a'att (rctikráKmühcly felszerelés, háló- és ebédlóbutorok).
Az árverés sikertelensége esetén a felsorolt ingóságok a fenti helyeken és időkben
junius 18-án, illetve 22-éii és 25-én a
legtöbbet Ígérőnek készpénzért elárvereztetnek.
SZEGED!
ADÓHIVATAL.

Sisssái HiImi üssufití

1Mt F l a n c ft
v>kieud

hírek

VfllamOATasati MNDSe export csütörtökön délután 4 órakor v e ü e t ó ü é g i ülést, 6 ó r a k o r
tacgyiilóst tart.
NőpegásxsésCr felelősök csü
törtölt délután 6 órakor BCG-o!tisi ügyben feltétiánül jelenj®,nek mog aa MNDSz központbe.
Tisxa Lajos-körut 57.
H»2«i}át«8i
Fcti.tvőa

a

kSztemeRyigaxd$lko<h}kbox.

A földművelésügyi rr.loiwter
T03.W
919. K. H . »x- rendeletével
1919 - 50
éli termény begyüjlóe kivetését nyivánluti-ál rcndcKe el.
Fenti rendelet szerint 1943 - 5 2 évi termény beadá-d . köteles,ág a mult évi g,
dalajetrom alapján lese megálls-itva év
kivetve az Időközben történt változár-l
[igyetem bevételével.
Fclliivom tehát a Szeged thj. váró,
rtticlcn lakó össze, gazdálkodókét és I '
tulajdonosokat, akik akár mint tulajdon s
haszonélvező, haszonbérlő, vsgy fe'es I. rlóként bármilyen müvelé-4 ágn xnc
dasági területen gazdálkodnak, very
bélbe adták, beleértve az álami és közül-t
gazdaságokat, továbbá I-, II., II'. ti:
'
tcrn:e',ő szövetkezeti csoportokat Is, I; ;
az aiább fcteorolt körülményeket zz l'.i- i
kes hatóságoknál saját árdekükhe.i te!..'t
lcinit jelentsék be.
1. He az elmúlt évihez
viszonyból
a művelésűk a'att álló me/óga/.djia.-g: :•
rlitcten akár a tulajdonjogban, m . : .1
igban vagy az eimult évlsen általuk :.
nált földterület nagyságában változás iCv
tént, ezen változásokat je'entaék be.
2. T i r u i e ' f J szerződéssel lekötött a z i »
tótertdetiiket.
,
2 A beaikhri nem alkalirea teraaé : -k
ha az összea szántóterületük 2i Kára danái nagyobb.

Skoíisi

V Az állami éa hőzülef gazdssiípA s
kísérleti éa növínynemeshért célra azotz.fé

Junius 8-4n .szerdin este fél szántóterületet.
8-kor: Eladott menyasszony. S. Akik bármilyen termelő ezövelVe-.-a
»Ú« bérlet 19.
csoportba beléplek, azt, hogy milyen ier
Junius 9-én, csütörtökön este melöszövetkcxcíl csoport tagjak
fél 8 órakor: Külöaöa házas- A bejelentéseket junhra 7-iől Junius n
lg belteriFcíi közlgazgaíávhoz tsrtoeőkr'A
ság. zl« bérlet 19.
Junius 10-ín, pénteken est® fél a gazdonyilvíntiríá hivatalnál Zsótéi-hJl
8 órakor: A furfangos özvegy. II. cm, 5, n tanyai közigazgatáshoz taru>
z O u a k az illetékes közigazgatási hah'sé»R« bérlet 20.
goknát kell megtenni. Aki t hejpJeu'.ésí
Junius 11-én, szombaton esto elmulasztja, annak termé.iyber/i i kö : >
fél 8 órakor: U n muri. Bér- sége n hivatal rcr.delliezésére . álló f ' á
alapján lesz megállapítva é s ' a rendek V-«
le tsz önét.
ncen ráJonius 12-én, vasárnap este meghatározott kedvezményben
fél 8 órakor: A Furfangos szesfilket.
Figyelmeztetem a gazdálkodókat, V, vy}
özvegy. »Us bérlet 20.
gazdalajslromban
nem szerepe / k
'Junius 13, hétfőn: Filharmó- akik
vagy oda magukat fel nem vétetik 1. g-.'-o
niai hangverseny.
nalapra nem ícsmek jogosultak és Igy srn
Junius 14-en, kedden este fél nezn csépelhetnek, sem pedig őrlési es8 órakor: Eladott menyasi- gedélyrt nem kapbnhsak.
Pelgármantaa
szony. >-S« bérlet 20.
•srniS^Tr
" n-v*lile',-*.- m,.n„z-s.s.

h ! r d e t é § -e lMÁRVÁNYOZOTT mély gyermekkocsi és hálószoba bútor eladó. Hajnal-utca 2., cm. 2.
FÜRDŐKÁD, nagy horgany, olcsón eladó, öthalom-utca 9., 1.
ajtó.
60 mázsa teherbírású stráfkoesi
eladó. Ujszoged, Bérkert-ssr 11.
KUTYÁKAT vásárol & Belgyógyászati. klinika.
MÉLY gyermekkocsi eladó. —
lvigyó-utca 4.
PRÍMA állapotban lévő sülylycsztös Centrál-Bobin varrógépet és márkás világvevő rádiót megvételre keres. Ajánlat:
Janesovies István, Kelemen-utca 11., II. em. 19.
POHARAKAT minden mennyiségben veszek. Bocskai-u. 1-, sz.
vendéglő, délután 2—4-ig.
2 személyes rekamié eladó. —
Klauzál-tér 8., I I . 8., mindennap óéitól C-ig.
SZEKRÉNYEK, csillárok, eublót. kézi mángorló eladó. Somogvi-utca 7., I. em. lral.
FÜSZEBÜZLET
lerendezéssel
eladó, esetleg lakáscserével is.
Cim a kiadóbiin.
ELADö összecsukható vaságy,
teknő, íróasztal, több régi bútor. Megtekinthető 1 1 — l l Kárász-utca 5. Házfelügyelő.
ÉLELMISZERÜZLET 20 ér óta
fennálló betegség miatt átadó.
Érdeklődni
Bajcsy-Zsilinszkyutca 11. szám.
KISEBB beköltözhető kertes
magánházat keresek megételre
MODERN politúros teli háiószo-babutor eladó. Szalay, Somogyiutca 24.

A VÖROSMALOMBAN télen n
legmelegebb, nyáron a legliüvővörebb szórakozó. Záróra rogael 5-kar.

KaraaBBESsn rxenx 'jxmsa*
PROKSCII pianinó
Lérboad4
Érdeklődni Fischor éa Pártoí
KArász-utca.
HÓFEHÉR törhetetlen üveggé
elegáns lesz ismét órája.' íbtoppert vcsack. Tóth órás, Káré 'utca,
ÉLF.TTTO müfogak,
feghur-'s,
fogtömés felelősséggel
késr'J.
intézeti gyári árba ti. Rácz Gt a
fogász, Mikszáth Kálmún-u. vi
IIIDEG-meleg vacsorák.
tejei
ételek legolcsóbban a Központi
Tejivóban.
Nöl ruha-, kabát-, feltárnom ászabást tanitök
olcsón.
lásmintát adok. Dávid PAlüx
Báró Jósika-utca 24.
TANSZi'.RKERESKEDÉS nyüC
sához tőkés segítő társat karések. Ipar vrih! Jelige: sSzepteseberre*.
4
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KÜLÖNBEJÁRATU; butororíÁS
szoba,
fürclősApiiahasználattej
azonnalra Ls kiadó Kálvia-t-S*
2.

I.

cm.

4.

2—3 szobás komfortos lakdef
azonnalra
költségmegtéritéssaí
keresek. »Megegyezüní:t jeligá
ro.
CÉLMAGYAUORSZAG
ppE'k.i
Tctelő*

ozpilap.

izcrktiztő

i»

KfzMi

t/t- KOMÖC8IN Ali HALI
szerkesztő: BODAV PAfa
SícrhCiZtöfbr: Jőkoi útra 4.
feielő, izcrkesztól teictoa: 35-J®
árertiisztöséjt relelon: 33-03.
Nyomdai íztrheiitóiégl telelő*
:st« 8-tői 35-06.
Xiadóhivaöil: Kárá;:-utc« »
reteton: 31-16 it
35-80
Á, t <in tol/e,, K5flem-'oveK :

\rtlriupkladeKl:
VtltlOf

V: - E 7 9
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