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H I R E K 

Szolgálatos gyógyszertárak 

K. Keresztes Hona, Szent György-

tér 6, Frankó Andor, Dugonice-tér 

1, Surjányi József, Kossuth Lajos-

sugárut 31. i . i . 

— Az adópcn»ő február 26-án 
7 pengő 16 fil lér. 

— o — 

— tdöjárásjc 'entcs A Meteorológia: 

Intézet jelentése szerint várható időjárás 

kedd estig: G.enge szél, falhős, ködös 

idő, néhány helyen kisebb eső vagy hava 

zás, a hőmérséklet kissé csökken. 

— A Magyar-Francia Társaság elö-
adása.AMjgvar-Francia|TarsaságazUjság-
iróotthonban 28 án. csütörtökön délotan '5 
órakor előadást rendez Előadást tart Ko-
lozs Jenő „Milyen csekély bölcseaég kor-
mányozza a viiágot " cimme'. Gyulai 
Lenke, a Nemzeti Szmház tagja modern 
francia verse et szavai. Mura Péter fran-
cia szerzők müveit játsza zongorán. A 
társaság tagjait és vendégeket szívesen 
látunk. 

— Ma , kulturdélutánt a MNDSz-
ben. A Magyar Nők Demokratikus Szö-
vetsége február 26-án, kedden délut 11 4 
órakor kulturdélutánt tart, amelynek ke-
retében Nagy József tart igen erdekes elő-
adást .Mii en tisztelet jár a nőknek a de-
mokratikus Bra-iliában" cirnen. Nagy ió-
zsef, aki löbb évig dobozott Brazíliában 
mint órásmester, saját tapasztalatai alap-
ján ad ismerte'őt előadásában a brazíliai 
étetről, a szabadság es a demokrácia igazi 
hazájáról. 

— Este lekváros-ombőcot kapott , 
másnap délelőtt b á l ábó l elvitte a 
g a zda pa l i 7vérét. Dósa László bognár-
ruester, alsóközponti lakos panaszt tett a 
rendőrségen, hogv a napokban egy isme-
retlen nö egy hat óv körű i kisleánnyal 
szállást kért nála. Ő megenged e, hogy 
lakásában maradjanak, sőt vacsorára lek-
városgombóccal vendégelte meg őket. 
Másnap délelőtt, mikor elmentek. D sa 
Lászl • észrevette, hogy fehér gyapjupúlo-
verie eltűnt. A hálátlan vendég nevét Dósa 
nem tudja, de Alsóközponton és Szegeden 
is sokan ismerik látásbői, színésznőnek 
szokta kiadni magát. Sötétkék, tallérnél-
küli kabát, szürke nadrág és világoskék 
pettves kendő volt rajta. Aki tud róla, ha-
ladéktalanul jelentse a rendőrsigen. 

x Névváltozás. A belügyminiszter ur 
engedélyével Deutsch Imre családi nevét 
Darvas-ra változtatta. 

x Jelmezes Karnevál-est március 3. 
farsangvasarnap. Tánc este 7-től reggelig. 
Ipartestület. 

— A üzeeredí Ujság i rók és Művé-
szek Otthona febru-r 27-/n, szerdán dél-
után 3 órák ,r választmányi ülést tart. 

x Ha lá lozás . Fájd lomtól megtört szív-
vel tudatjuk, hogy szeretett tériem, édes-
apánk, uagapink, dédnagyapa, Mózes 
Gyula 69 éves koráoan rövid szenvedés 
után február 23-án elhunyt. Temetése feb-
ruár 26-án délután 3 órabor lesz az ujsze-
gedi ravatalozóból. Gyászoló család. 

* Főm és ércipari szakosztály 26-án 
kedden délután 4 órakor az ipartestület-
ben ülést tart. Tanoncokat 26-án reggel 
tovább foglalkoztatjuk. Elnökség. 

— Fe lmea t i s — elévülés miatt , 
Beretzk Zoltán nyugalmazott százados 
szentes-ki 'királysági földbirtokos nep-
e'lenes bűntettel vádolva llott hétfőn a 
népbiróság előtt, mert baloldali érzelmű 
munkásait üldözte. A népbiróság felmen-
tette Beretzk Zoltánt, mert népellenes c-e-
lekményeit még 1926—37 ben követte el. 
tehát valamennyi cselekmenye elévült. A 
vádlottat visszakísértek a mézöhegyesi in-
terná ó táborba, ahol kilenc hónap óta 
iniernálva van. 

— Véget ért a tan í tók csuhőfonásl 
tanfolyama. A mai s azdasági viszonyok 
között a háziipar kérdése különösen nagy-
jelentőségű feladat. A város hatósága ezért 
elhatarozta, hogy az ország újjáépítésébe 
a háziipar nép-zerüsitésével is bekapcso-
lódik. bnnek érdekében a népjóié ú ügy-
osztály a tanítóság reszére kukoricac.suné-
fonási tanfolyamot rendezed. A tanfolya-
mon nagyszámú tanitó veit részt és ezt 
az igen hasznos háziipari munkát ezentúl 
szak-zerüen taníthatják majd a szeles 
néprétegeknes. A tanfolyam hétfőn ért 
véget igen szép eredménnyel és vala-
mennyi résztvevő tökéletesen elsajátította 
a c8uhéfonási munkát. A tanfolyam igen 
szép és hasznos munkájának eredményét 
kiállításon mutatják be az érdeklődőknek 
A kiállítás minden nap délután 3—5 óráig 
díjmentesen megtekinthető a móravárosi 
kultúrházban, Kálváriasor 16. 

MegnyilikSzegeden a dolgozók tanítóképzője 
Egy év alatt két évfolyamot végezhetnek el 

a hallgatók 

A vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter rendelete a lap ján elegendő jelent-

kező esetén megnyílik a szegedi ma-

gyar katolikus tanítóképzőben a dol-

gozók tanítóképző intézete. 

Az ötosztátyu tanítóképző intézet-

ből általában naptár i évenkint két 

évfolyam végezhető, amelyeknek ta 

nulmányi ideje 6—6 hónap, kivéve az 

ötödik osztályt., amelynek elvégzésé-

hez 10 hónapi tanulmányi idő szüksé-

ges. 

Felvételt nyerhetnek az első osz-

tályba, akik a 20. életévet a beirat-

kozás időpontjáig betöltötték, de még 

45 évesnél nem idősebbek s akik a 

középiskola IV. osztályát eredménye-

sen végezték s akiket az intézeti or-

vos testi arravalóság szempontjából 

a tanítói pályára alkalmasnak talál. 

Felvételre jelentkezhetne;; azok is, kik 

a középiskola négy osztályának tan-

tervi anyagát magánszorgalomból \é 

gezték és készültségüket felvételi vizs 

gátaton igazolják. Ez esetben külön 

kell kérni a felvételi vizsgálatnak en 

gedélyezését. Felvételi, landi j és vizs 

gadij nincsen. 

A felsőbb osztályokba tanulmányai-

kat a múltban önhibá jukon kívül foly 

tatni nem tudók iratkozhatnak 

A dolgozók tanítóképzője csak. az 

esetben nyílhat rne^ nö. .osztáíyon-

kint legalább 15 jelentkező lesz. 

Jelentkezni lehet az ujszcgedi ta-

nítóképzőben 8 órától délután 4-ig. 

Szerdán délután 5 órakor Ó- és U j somogy i t e l epen 6 órakor az összes 
kerületi pártszervezetek 

t a g g y ű l é s e k e t t a r i a x t a k . 
Napirend: 1. A küldöttek beszámotója a konferenciáról. 2. A munkaterv megtárgyalása. 

Olyan kereskedelemre van szükség, 
hogy a nép érezze: a kereskedő nem 

ellensége, hanem barátia 
— mondotta B o z ó k y elvtárs* a MKP kisiparosok 

és kiskereskedők nagygyűlésén 
(Szeged, február 25) A Magvar Kom-

munista Párt Kálvin-téri székházinak 
nagyterme zsúfolásig m»gtelt a Kommu-
nista Párt kiriparos és kiskereskedő cso-
ortjának vasárnapi nagygvülésén. Lakó 

Antai elvtárs meggyitójában beszámolt 
arról, hogy a Magyar Kommunista Párt 
szegedi szervezete megalakította a kisipa-
rosok és kiskereskedők csop irtiát. A párt 
aktív segtaéget kíván nvujtani a szMes 
társadalmi retegnek a gazdasági bajainak 
a leküzdésére. Ezután Bozóky Liszló elv-
'árs, a Délvidéki Iparosok és Kereskedők-
Szabad Szakszervezetének elnöke a követ-
kezőket mondotta: 

Sajnos, beledobták a köztudatba, hogy 
az ipar és kereskede em az oka a drá?a-
s Janik. Pedig ma minden ipari cikk ol 
csóbb, mint a lavasszil volt. vagy a nyá-
ron az élelmiszeré akhoz viszonvitva. de 
a pénzünk ertéke a nyár óta zuhan le elé. 
Ennek pedig igazán nem a kisiparos és 
kiskereskedő az oka. Ha a knrmánvzai a 
pénz értékének stabiiizá'ásával foglalko-
zik, valamint gondoskodik arról, hogv a 
személyi forgalom megindulhasson a vas-
mákon, ak or bízom abban, hog az ipar 
produkálni fog, a ke-eíkedelem pedig 
igyekezni fog évtizedes nexusait isénvbe-
venni, külföldről áru' hozr-i, tudását, szak-
értelmét és szorgalmi; a nemzet szolga-
latába állítani. 

A kereskedelmet oda lehet dobni a 
jelszavak áldozataként, de ezzel még nem 
fogjak megmenteni a gazdasági életet. Ez-
zel csak örömet szereznek azoknak, akik 
még ma is szívesen látnak pusztulásunkat. 

— Azt hiszem — inondct a Bozóky 
e vtórs — abban egyetértünk, hogy olyan 
kereskedelemre van szükség, amelyben a 
nép érzi, hogy a kereskedő nem ellensége, 
hanem szállítója és barátja. Ilyen lereske-
delmel követel a demokratikus Magyaror-
szág érdeke és ezt a kereskedelmet szívvel-
lélekkel támogatja a Magyar Kommunista 
Párt. 

Hiába várjuk az ígéretek betartását, 
am yek hivatva volnának a kereskedők 

— Azért a népbiróság súlyos i l 
i s . . . Lapunk más helyén be zamoiun* 
róla, hogy az ismeretes Mayer-űgy miatt 
keletkezett n-pbirosági vita ideig enes meg-
oldást nyert oly módon, nogy az összes 
pártok pótbiraikat delegálták a tanácba 
s igy Mayer Antal kimaradt. Ilyen módon 
a hétfőre kitűzött igazolási ügyek tárgya-
lási' megtartották. 1 ár valta a népbiróság 
Tóth Imre szemesi gyógyszerész igazolási 
ügyét. Tóthot az igazolo bizottság 3 évre 
eltiltotta foglalkozásától, mert német pro-
pagandái űzött. A hé foi fellebbviteli tár-
gyaláson dr. Pártos Imre népügyész kérte 
az ítélet súlyosbítását, mivel Tóth ezen-
felül Németországból tért vissza. A nép-
biróság a nepügvész indítványára 5 évre 
emelte fel Tóthnak foglalkozásától való 
eltiltását. 

életlehetőségét figyelembe venni. A rende-
leieket most is, mint a múltban, meghall-
gatásunk, megkérdezésünk nélkül léptetik 
életbe. De ha előfordul is, hogy csakugyan 
meghallgatják véleményünket, akkor'sem 
szentelnek figyelmet arra, hogy jogos kérel-
münket. követeiéveinket a rendeletekbe 
foglalják. 

Beszédének végén az összefogásra hivta 
fel a kereskedőtársadalmat, mert csak igy 
isnerik el e tisztes és munkás rétegnek 
az» a jogát, hogv a dolgozók sorába emel-
jék és ezek szerint binianak velük I 

A nagy tetszéssel fogadott előadás után 
Székely László elvtárs, a Délvidéki Iparo-
sok és Kereskedők Szabad Szakszerveze-
tének főtitkára foglalkozott az iparosok és 
kereskedők súlyos helyzetével. Rámutatott 
a nagy adóterhekre, melynek jelentős ter-
hét a kisiparos es kiskereskedő viseli. 
Foglalkozott a kalőriarendelettel is. amely 
szerinte szerencsétlen megoldás. Sérelmes 
a k.rióriarendelet a tanonctartökra különö-
sen, mert a rendeletekben foglaltak sze-
rint iáró javadalmazás nem áll arányban 
a tanonc kifejtett munkájával. Kérő szó-
val fo dul a Magyar Kommunista Párt 
szegedi szervezeténeit vezetőségéhez, hogy 
ezekben a kérdésekben sürgősen siesse-
nek a kisinaro'fág és kiskereskedő tár-
sadalom segitségé'e. 

Ezután Lakó Antal elvlárs emelkedett 
szólásra és álhstfoglalt az előző felszóla-
láso- meltett. Kifejtette továbbá azt, hogv 
az iparosok és kereskedők széles rétege po-
litikával a múltban nem foglalkozott, pe-
dig ez nagy hiba volt, mert a politikailag 
is képzett maros és kereskedő jogait sok-
kai jobban megtudta volna védeni a múlt-
ban és jobban tudja véde-i a jövőben is. 
A tanonckérdés megoldását bizonyos ál-
lami sozzájárulással kell rendenni. A ta-
noncotthon felállítása a tanoncoktatás 
egyik legfontosabb követelménye. Fel kell 
állítani a családpénztárakat a kézműipar-
ban és kereskedelemben ! A szociális ter-
heknek egyenlő elosztását ki ke'l vivni e 
rétegnek a kormánytól! Az adókivetést 
egyszerűsíteni ke 1 annyira, hogy 48 mun-
«aórából ne kelljen 40 et az adófizetéssel 
e tölieni. A progresszív adóztatást kell 
követelni. A nagytöke többet fizessen! 

A Magyar Kommunista Párt ezeket a 
kérdéseket jól látja és állandóan felszínen 
tartja — mondotta Lakó elvtárs —, de 
sajnos nem egyedül vagyunk a kormány-
ban s igy a helyzet nehezebb, de minden 
remény megvan arra, hogy ezek a kérdé-
sek hamarosan kedvező elintézést nyernek. 

Továbbiakban az ipartesiülefi és ka 
marai válasz ásókkal foglalkozott. Olyan 
vezetősége legyen ugy az ipartestületiek, 
mint az iparkamarának — mondotta —, 
amely nem a pártpolitikát folytalja, hanem 
kizáró ag az iparosság és a kereskedők 
érdekeit védelmezi. Az érdekképviseletek 
veze inek olyanoknak kell lenniök, hogy 
minden tekintetben megfelelőek legyenek 
e széles társadalmi osztály bizalmára. 

A felszólalásokat ériékes vita követte, 
majd az általános kérdésekre Bozóky László 
elvtárs, az adóügyi kérdésekre pedig dr. 
Csóty Ferenc pénzügyi titkár, elvtárs vá-
laszolt és bejelentette, hogy az uj arány-
szám megállapítása megtörtént s a rende-
letet későbbi előadásaiban fogja ismer-
tetni. Megígérte, hogy az adóhivatal min-
den esetben méltányosán fogja a megol-
dásra váró kérdéseket elintézni. 

A nagygyűlést Lakó Antal elvtárs zárta 
be. A Magvar Kommunista Párt — mon-
dotta — az itt elhangzott összes kérdé-
seket felszínen tarlja és kivívja mindazo-
kat a rendeleteket es azoknak végrehajtá-
sát is, amelyeknek segítségével az ipar 
és kereskedelem at tudja vészelni e sú-
lyos és nehéz időket. 

30 doboz gyufa 
1 pézsma 
(vizipatkány) bőrért 

R O S M A N 
Szeged* Kárász-u. 8. 

(Hatóságilag engedélyezve). 

A munkáspártok 
nagy előretörése a belga 

választásokon 
(Brüssel, február 25) A vasárnap le-

zajlott belga tartományi választások ered-
ményeként a mandátumok a következő-
képpen oszlanak meg a főbb politikai 
oár.ok között; Keresztényszocialista Párt 
344 (azelőtt 227), Szociáldemokrata Párt 
231 (azelőtt 221), Kcmmunista Párt 58 
(azelőtt 28>, Szabadelvűek 53 (azelőtt 88). 

S z m h é z M ű v é s z e i 

HETI MŰSOR > 

Kedden 5 órakor : Luxemburg grófja. 
Szerdán : szünet. 
Csütörtökön: szünet. 
Pénteken 5 órakor : Obsitos. 
Szombaton 5 órakor: Obsitos. 
Vasárnap fél 3 órakor : Hattvu. 
Vasárnap fél 6 óra'or: Obsitos. 
Hétfőn 5 órakor: Obsitos. 

DQO 

Jólsikerült katonazenekari 
hangverseny az Újságíró-

otthonban 
A szegedi honvédkerület zenekara sze-

repelt vasárnap délután az Ujságiróott-
bonban farsangi hangverseny keretében. 
A szépen fejlődő zenékar számait megtap-
solta a népes hallgatóság. A zenekart 
Pataki János karmester vezényelte. Vasár-
nap Mozart-áriadélután lesz az Ujságiró-
otíhonban. 

A C a r m e n e lőkészületei . Március 
5 én, kedden mutatkozik be a Nemzeti 
Szinház operaegyüttere a Carmen előadá-
sával. Ehhez azonban szükséges az, hogy 
a szinház világítási és technikai berende-
zését átalakítsák és a függönyt átkössék. 
Éppen étert a szinház. e hét szerdáján és 
csütörtökjén r.em tart előadást. Pénteken 
Kálmán Imre „Obsitos" cimü pompás ope-
rettjét ujitja fel a színház. A főszerepeket 
Petur lika, Gáti Pál. F. Tábori Erzsi, 
Nagy Csilla. Sugár Jenő, Káldor Jenő. 
Bakos Gyula, Gaál Gvörgy, Harkányi 
Ödön Szőnvi Klára játszák Rendező: 
Perényi Kálmán. A zenekart Paulusz Ele-
mér vezényli. 

A Magyar Kommun is ta Pár t felső-
városi szervezetének kulturgárdaja vasár-
nap jól sikerült műsoros délutánt rende-
zett. Juhász-testvére* tréfás jeleneteket 
adtak elő. Mátyás Erzsébet szavalt és 
nalócnótákat énekelt mgy sikerrel. Szél 
Pál magyar nótákat adott elő. A munkás-
kórus munkásindulókkal és dalokkal gaz-
dagította a műsort. 

Hiány mutatkozik 
a tavaszi vetőmagvakban 

(Budapest, február 23) Az Országos 
Mezőgazdasági Kamara a mezőgazd *sági 
helyzetről most kiadó t jelentése megálla-
pítja, hogy bár a vetesek az ország nagy 
részében hótakaró nélkül telelnek, a hu-
zamosabb ideig tartó száraz fagyok a ve-
téseknek nem ártottak. A jelentések szerint 
a terménykészletek nagy mértékben csök-
kentek, helyenként a falusi lakosság ke-
nyérgabonaszükségletét nem fedezik a 

[meglevő készle ek, de igen nagy hiány 
(mutatkozik tavaszi vetőmagvakban is, A ta-
| karmánykészletek helyzete szintén kedve-
zőtlen. 
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