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A Hangya Központ 
SZEGEDEN, l!ona-u. 16-20, 
uj, modern gépekkel üzembehelyezte 
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Tenyész.lojás v:'»«árlás minden meny-
nyiségben. Piaci vegyes, keltetésre alkal-
mas tojást legmagasabb napi áron vesz-
szükát. Bérkellclés kitűnő eredménnyel. 

Naposcsibe eladás 
Előjegyzések Rendelések 
1*46. évi február 25-től a telephelyen. 

P A R T H I R E K 
/ A MKP kiizponli propagandaoszlálya 
értesíti a szervezeteket, hogy a köz-
ponti haladó pártisköla 18-án kez-
dődik. A pártiskölán a szervezet lil-
hárának akadályoztatása es?tén egy 
vezetőségi tagnak részt kéli venni. 

A iMKÍ' róknsi szervezete vasárnap 
dálutáu 4 órai kezdettel kulturdélutánt 
rendez, melynek keretéhen Ferenczy 
Anikó, a Nemzeti Szinház operaénekes 
művésznője fellép Olctó munkásbüffé. 

A Kommunista Pár! móravárosi 
szervezete vasárnap fél 6 órai kezdet-
iül táncmulatságot rendez. Vendégeket 
szívesen lá tunk 

Az a l s iv i ros í szervezel vasárnap 
4 órai kezdettet Ady-emlékünnepélyt 
rendez a rókautcai párthe yiségben. 

A ktebelsbcrglciepi pártszervezet a 
Polgári Kör helyiségében vasárnap 
fél 3 órakor párlnapot tart. 

A móravárosi pártszervezet kultur-
csoportju vasárnap 2 órai kezdettel 
szimultán sakkverseDyt rendez. A részt-
vevők sakkot hozzanak magukkal. 
Vendégeket szívesen látnak. 

a Magyar Kommunista Párt bel-
városi szervezele szombaton 5 órakor 
Gombkötő Péter ..Az elmúlt 25 év"-ről 
oktatói előadást tart Kárász-utca G 
számú helyiségében, melyre szeretettel 
meghívunk mindenkit. 

Á Nemzeti Parasztpárt, szegedi szer-
víüele Újszegeden a Szitár-féle ven-
déglőben február 10-én, vasárnap dél-
elölt 10 órakor gyűlést tart Ujszegedi 
párttagjaink megjelenését feltétlen el-
várjuk, egyébként mindenkit szívesen 
látunk. Vezetőség. 
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(Budapest, február 3) A magyar 
tudományos tevékenység még az ország 
mai katasztrófális gazdasági helyzeté-
ben sem szünetel és nagy dicsősége a 
magyar tudósoknak az a teljesítmény, 
hogy a szovjetorosz és angoi tudósok-
kal szinte egyidejűleg, a tudományos 
felszereltség ilyen mostoha körülményei 
között is sikerült a Holddal való össze-
köttetést Budapesten is megteremteni. 
A jelentős eseményről az alábbiakat 
jelenti a Magyar Távirati i roda: 

A moóya r (adomány d i a d a l a : 

tudósoknak Is sikerült 
t e r e m t e n i a H o l d d a l 

Az Egyesült Izzó újpesti labora" 
tór iumában sikerre vezettek azok a 
kísérletek, melyek röv idhu l l ámú rá-
diójeleknek a holdba való küldését 
és az onnan visszaverődött hul lámok 
vételét célozták. A kísérletek Bay 
Zoltán műegyetemi tanár vezetésé-
vel hosszabb idő óta folynak és 
több biztató eredmény ulán február 
hatodikán sikerült a rádióösszeköt-
tetést a holddal felvenni. (MTI) 
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iájusSian megkezdődik az u| gazdák földiének 
végleges telekkönyvi bejegyzése 

\ birtoklevelet Szeged határában már minden uj gazda meg-
kapta és igy a kiosztott föld jogerősen az ő tulajdonukba ment át 

(Szeged, február 8 Amint ismeretes,' dekről a kiküldött mérnökök pontos 

a szefényparászts'ág földhözjuttatnsa négyszögölnyi terjedelemben jelentési 

nem küldenek be. Az ilyen nagyará 

Mozik miisoto 

Széchenyi fi lmszínház 

Ma és mindennap a remek magyar 
vígjáték: Az én lányom néni olyan. 
Csat hó Kálmán vígjátékából f i lmre irta: 
Néty Károlv, Rendezte Vajda László. 
Zene: Szlalinay Sándor. Főszereplők: 
Tolnai Klári, f u r á i Ida, Gombaszögi 
Ktla, Vízvári Mariska, Rádai Imre, 
Rajnay Gábor, Kabos Gyula, Grcguss 
Zoltán, Rózsahegyi Ká lmán, Gózón 
h ju l a . Azonkívül ki tűnő kisérőmüsor. 
Előadások kezdete fél 3, negyed 5 és 
6 órakor. 

Belvárosi Mozi 

Ma és mindennap bemutal juk a 
szezon legszellemesebb brill iáns víg-
já téká t : Nők egymás k ö z t . . . ! Az 
Univerzál-filmgyár világfilmje. Fősze-
replők : Kay Francis és Jobn Bohles 
Ks a kisérőmüsor. Előadások kezdete 
fél 3, negyed 5 és G-kor. Telefon: 6-25 

korao Mozi 

Ma és mindennap Karády Katalin 
és Nagy István pompás f i lmje: Halá-
los esolí. Előadások kezdete fél 3, ne-
gyed í és 6 órakor. Telefon: 6-24. 

sorén Szeged város birtokában levő 
földel is kiosztották :í szegedi és sze-
gedkörnyéki parasztok között, akik-
nek jórésze eddig is munkálta bér-
földként ezt a területet. A reakció 
természetesén ebbe sem tűd ugylát-
szik belenyugodni és Kerék Mihály 
földnivatt ' i igazgató beszédének ha-
tására sikerült azl a rosszindulatú va-
lótián hirl elterjeszteni, hogy nem 
lesz telekkönyvi bejegyzés, mert a 
földeket visszaveszik. A, Délmugyar-
orsxág munkatársa felkereste ezzel 
kapcsolatosan a szefed; Földhivatalt 
és a Föltfjgénylő Bizottságot. hogy 
megnyugtató Válasz! és felviláffositást 
kapjon erre a kérdésre. A Eöldlíivatál 
ügyvezetője és Sólya Imre, a szegedi 
Földigénylő Bizottság helyettes elnöke 
elmondották, nogy á város tulajdoná-
ban vofi mintegy 45—50 ezer hold 
földet oszlottak ki annakidején kö-
rülbelül 10 ezer arra rászoruló pa-
raszlesalád között. Szeged környé-
kén leginkább a város földjéből tör-
tént g földosztás, elkobzás; eset- alig 
volt. Ezekről a kiosztott földekről 
az n j falajdbnosok .eddig már kivétel 
né.küí megkapták bfrtoklevelükél és 
ezáilal a föld1 jogerősen az Ö tulaj-
donukba meni át. Egészen elenyésző 
bajok ímilalko/.' ,k Újszegeden, de ezt 
is sikerült szerencsésen elintézni és 
a földhözjultatottalc olt is néhány na-
pon belül megkapják birloklevelüket. 

Telekkönyvi bejegyzés, sajnos, ed-
dig valóban nem történt, de ciiiiék 
magyarázata az, hogy addig ez nem 
történhet meg, amig a feloszlott föl-

nyíl telekkönyvi munkák még normá-
lis viszonyok között is hosszú i dő t 
vesznek igénybe. Mindént elkövetnek 
azonban, hogy minél e lőbb megtörtén-
hessen Szegeden á kiosztott földek 
telekkönyvi bejegyzése és a mérnö-
kök valószínűen májusról elkészülnek 
a telekkőnyvezés alapján! szolgáló 
földkönyvekkel, úgyhogy májusra meg-
kezdődnek a végérvényes telekkönyvi 
bejegyzések. Addig is 'azonban a pa-
rasztság birioklevele tulajdonában jog-
erősen sajátjának tekintheti a földet 
és azl semllyen eszközzel nem vehe-
tik már vissza tőlük. Az Országos Föld-
birtokrendező Tanács egyébként di-
cséretét küldte Szegedre az eredmé-
nyes és gyors földosztásért. 

Hamarosan végleges rendezésre ke-
rül a házhelyügénylések ügye is. Eb-
ben a kérdésben a nehézséget a je-
lentkezők nagy száma okozza. Eddig 
ugyanis körülbelül 12 ezer házhely-
Igénylő jelentkezett. Elsősorban, azo-
kon a helyeken jelölik ki a házhe-
lyekét, amelyekét a városi mérnöki 
hivatal és az illetékes minisztérium 
jóváhagyott. Különösen a tanyaköz-
pontok környékén és azök természe-
tes továbbfejlődési irányában, vala-
mint néhány helyen a körtöltésen 
belül is akarnak házhelyekét kiosz-
tani az igényjogosultaknak. A tavasz 
folyamán szeretnék ezt véglegesén le-
bonyolítani es elsőbbségi jogot a mun-
káscsaládoknak, kistisztviselőknek 
akarnak biztosítani. 

JÓ® 

Uj kompátjárato! létesítenek Felsővárosnál 
IJjrafásiiják a kipusztított erdőségeket — Az épitési bizott-

ság ülése 

(Mindenkinél többet fizet! 

töri-, darabos-, fazonezüstért 

„ C s i - K O " 
arany-, ezüstműves, ékszerész 

ÖTVÖS 
disz- és nemesfémáruüzem 

Oroszlán-utca 6. (Udvarban) 

K Felhívom a Szegedi Alianii Felső-
ipariskola Szegeden tartózkodó összes 
tanulóit, hogy fontos ügyben vasárnap 
délelőtt 9 órakor az iskola műhely-
épületében feltétlenül jelenjenek meg. 
Önképzőkör vezetősége. 

(Szeged, február 8) A szegedi épitési 
szaktanács Dénes Leó elvtárs, polgár-
mester elnöklésével értekezletet tartott. 
Sebestyén Endre városi főmérnök is-
mertette azokat a terveket, amelyeknek 
megvalósítása nagymértékben emelné 
az ország második városának jelentő-
ségél. Ezután megvitatták a városi 
mérnöki hivatalnak azt a tervezetét, 
amely a haladéktalanul elvégzendő 
közmunkákat sorolja föl. 

1. Ujabb komplejárat építését a 
Tiszaparton, 2. a lcözuti hídroncsok 
kiemeléséi, 3. az árvízvédelmi part fel-
emelését, 4. a körtöltés bombasérüli 
szakaszának megjavítását és végül 5. 
a felső Tisza Lajos-köruli rakpart 
megjavítása. Ezeknek a munkálatok-
nak elvégzése mai értékben körülbelül 
11 és félmill iárd pengő. Az értekezlet 
legfontosabbnak és legsürgősebbnek az 
ujabb komplejárat megépítését tartotta, 
mert a vasúti hid a megnövekedett 
forgalmat nem tudja akadálytalanul 
lebonyolítani és a .megépítendő uj 
kompátkelés nagyban elősegítené a 
Felsőváros közlekedését a Tiszántúlra 
és a város élelmezését is részben meg-
könnyítené. Ennek a komplejáratnak 
épitési költsége mai értékben körülbe-
lül egymilliárd pengő. 

Földes Miklós újjáépítési kormány-
biztos örömmel üdvözölte a határoza-
tot és telefonon azonnal érintkezésbe 
lépett az újjáépítési minisztériummal, 
h. gy a munkálatok azonnal megkez-
dődhessenek. Ebben az esetben hat 

hét múlva megindulhat az uj liszai 
átkelés. 

Az értekezlet szükségesnek találta 
a tüzelőanyaghiány miatt ' kipusztított 
háromezer hold erdőség ú jbó l való 
fásítását. Ennek mielőbbi megvalósítása 
azért is fontos, mivel a Duna-Tisza-
közőtt tűzifa részére kivágható faállo-
mány egyáltalán nincs A fásítási 
munkálatokat még ez év folyamán 
megkezdik. 

A társadalmi formák 
története 

Dr. Tótb László professzor 
előadása a innnkásfőiskolán 

(Szeged, február 8; A raunkásfőis-
kola csütörtöki előadásán az ipar-
kamara nagytermében dr. Tótii László, 
a szegedi egyelem törlónész-profesz-
szora beszélt nagyszámú érdeklődő 
közönség előtt a társadalmi formák 
kialakulásáról és történetéről. Beve-
zelőjében 'rámulatott arra, hogy az 
európai' 'gazdasági, társadalmi ás szel-
lemi élet a római birodalom hagyo-
mányaiból fejlődött ki. Ismertette ez-
után a középkor első felében ural-
kodó feudalizmus kialakulását^ majd 
a kéresztesháboruk kövelkefctébén ki-
alakult kéreskédélmi életről, váro-
sok fejlődéséről ós a polgári élelfor-

rnir.dazon tisztelt vevőimet, akik 
1945 december 20 és 1946 január 
10 e közölt k ü ii S Z B t vásárol-
tak nálam, hogy az alapösszeg 
2 százalékát széitgazdulkodási 

jutalék címén i rodámban bár-
mely hétköznapon j anuár 12-ig 
befizetni szíveskedjenek. 

C S S L B D E Z S Ő szénnagykereskedö 

ma megszületéséről szólt. Á továb-
biakban igen érdekesen világította 
meg a felfedezések és az ezzef kap-
csolatos gyarmatosítások gazdasági ós 
szellemi hatásait, majd az énnek#kö-
vclkezlébén megvalósult polgári kapi-
talizmus szellemi következményéről 
beszélt. 

\ XIX. század elején megindul a 
technika forradalma és ennek alap-
ján a gyáripar fejlődése előtérbe he-
lyezi az úgynevezett negyedik reri 
det- a huinkásoszlályl. A munká és 
a tőke viszonyát Marx ' Károly hatá-
rozta még minden idői-e a legklíisu 
sziküsabban és az ő lanilásá" nyo-
mén indult meg a munkásság' for-
radalmi szellemű -gazdásági és tár-
sadalmi szervezkedése. Ennek követ-
keztében váll a szocializmus a XX. 
században történelemalakító ténye-
zővé és az orosz forradalomban nieg-
teremfődött századunk heroikus em-
bertipusa: a munkás és megvalósult 
az első szocialista á l lam: a Szovjet-
unió. 

Dr. Tóth László mindvégig igen ér-
dekes előadásai a közönség lelkes 
tapssal köszönte meg, a munkás'főis-
kola nevében pedig dr. Vaddesy 
László üléselnök mondott köszönetei 
és egyben bejelentette, hogy a legkö-
zelebbi előadást jövő csütörtökön dél-
után fél 5 órakor dr. l luszák István 
egyetemi tanár tártja ' A társadploi* 
és az elmebetegség cimen. 

Meghívó. Az Első Kisteleki (íipósz 
ipari Szövetkezel kisteleki bejegyzett 
cég 1946 február 18-án délután 4 óra-
kor a kisteleki ipartestület székházá-
nak irodájában 'Vasul-ulca 2) tartja 
évi rendes köz-gyűlését, amelyre "a ta-
gokát az "alapszabály 21. §-á értel-
mében meghívjuk. — Napirend: 1. 
Mult üzleti évről szóló jelentés kár-
'gyalása, a zárszámadás megvizsgálá-
sa, a felméntvény megadása. 2. Mér-
leg megállapítása. '3. Tiszta nyere-
ségről szóló rendelkezés. "4. Az igaz-
gatóság három, a felügyelő bizottság 
három tagjának váJászlása. 5: Esetle-
ges indítványok. 1915 január 1-én volt 
13 la-g 310 üzletrésszel. Az év folya-
mán a tagok jegyezlek 8750 üzlet-
részt. Van tehát 1945 december 31-én 
13 tag 8757 üzletrésszel. — Méfleg-
számla: 1945 december '31-én: Va-
gyon: készpénz'84.968.10 T . ; takarók-
betét 7.60 P., anyagkészlet 402.52* 
P _ összesen 487.495.76 P . Teher: üz-
letrésztőke 87.500 P. Nyereség ,899.995 
P 76 fillér. Összesen 487.495.76 P. 
— Eredményszámlá 1945 december 
31-én: TábloZik: felhasznált áru 
353.676.94 I'. Munkabérek: 670.113 
P 30 fillér. Adók: 201.972.85 P. Ve 
gves kiadások: 284.710.90 P. Pénz-
lebélvegzés: 120.527.25 P. Nvercség: 
399.995.76 P. "Összesen 2,030.997 P. 
Követel: Árujövede' lem2,030.997 P. 
Kistelek, 1946 február 9. Az igazgató-
ság. — Jelén mcrleg- és nyereség-
számlákat megvizsgálván, azoT; min-
den egyes télelét a fő- és segédköny-
vekkel mindebben hiegegyezőnek, a 
törvény 'és az alapszabály" értelmében 
"készültnek találtuk. Kistelek, 1946 feb-
ruár 9. A felügyelő bizottság. — A 
felügyelő bizottság ál tal megvizsgált 
évi zárszámadásokat a kisteleki ipar-
testület IIirdétŐ-lábláján« kifüggesz-
tettük, oll azokat bárki megtekint-
heti. Kistelek, 1946 február 9-én. 
Az igazgatóság. 

Veszel; magas árakon arany, ezüst, 
briliánsékszert, fogáranyat, törtara-
nyat, ezüst tárgyakat, pénzekét, érme-
ket, törtezüstöt, kar- és zsebórákat, 
kinaezüst dísztárgyakat és evőkész-

1 leteket, óra- és ékszer javítást ismét 
vállatok. L.aczkó, órás-ékszerész, Ká-
rász-utca 14, Del-Ka mellett. 


