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Most jelent meg! 

Kovács István: 

„Tagkönyvcserével erősítsük 
a pártot és a ttsKnokrácláf 

A Magyar Kommunista Párt 111. Országos 

Konferenciáján elhangzott beszéd (Kádár Já-

nos hozzászólásával) világosan megmondja, 

mi a célja a tagkönyvcserének. 

Feleletet ad a legtöbbet vitatott kérdésre. 

Mit akar az M. K. P. elérni a tagkönyvcserével. 

Ára: 1 íorsn í . 

Kapható minden lapbiaowiányosnál és újságárusnál 

Tavasszal ovodát nyit 
a szatymazi MNDSz 

Jó l sikerült ünnepély a köztársaság évfordulóján 

Az MNDSz szatymazi szer-
vezete a magyar köztársaság 
megalakulásának kétéves év-
fordulója alkalmából ünne-
pélyt rendezett hétfőn este. 
Az ' ünnepségen Herczeg Ist-
vánné, az MNDSz helyi cso-
portjának helyi Vezetője mon-
dott ünnepi heszédet. Beszé-
dében köszöntötte Dénes Leó 
polgármestert, a megjelent 
pái-tok kiküldöttjeit és az 
MNDSz kiküldöttjét, Hava-
lecz Istvánnél. Ismertette az 
MNDSz fennállása óta végzett 
munkáját. A szatymazi szer-
vezet minden társadalmi ak-
cióban hatékonyan részlveü, 
igy a »Siess, Adj, Segíts« moz-
galomnak 4 mázsa rozsot és 
120 forintot gyűjtöttek össze. 
Egy napközi otthonuk mű-
ködik és március folyamán 
megnyitják óvodájukat is. A 
helyes gyermeknevelés elsa-
játítására egészségőri tanfo-
lyamot rendeztek. 

Az MNDSz tagjai •Köztár-
saság* cjmmel jóísikerült elő-
adást tartottak, amelyen sza-
valatok és énekszámok szere-
peltek. A köztársaság meg-
alakulásának tiszteletére ren-
dezett vacsora közben a koa-
líciós pártok pohárköszöntő-
ket mondtak. Makra Ferenc, 
a Nemzeti Bizottság és a Kis-
gazdapárt elnöke a köztár-
saságot és az MNDSz munká-
ját méltatta. Dénes Leó pol-
gármester a népi köztársaság 
eredményeit ismertetve rá-
mutatott' a 650.000 nincstelen 
földhözjuttatására és az új-
jáépítés gyors ütemére. A 
kormány vezetői ma a nép 
fiai, parasztok, munkások és 
értelmiségiek. A nép vette 
sorsának irányítását kezébe. 

Majd a köztársaság további 
építő munkájára kérte Isten 
áldását. Havaiecz Istvánnéa 
demokratikus iskolai oktatás 
és a népi kollégiumok kérdé-
seit ismertette. Botla László 
a Nemzeti Parasztpárt, Ka-
sza Lajos a Szociáldemokra-
ta Pári részéről szólott. Dr. 
Kiss Gyula esperes plébános 
pohárköszöntőjében az egy-
házról beszélt és rámutatott 
arrií, ho©- az e©ház célja 
az ember-ember közötti kü-
lönbség megszüntetése, tehát 
ma sem lehet a demokrácia 
fejlődésének kerékkötője. A 
megjelentek a felszólalásokat 
hosszantartó tapssal üdvözöl-
ték. 

S z a k s z e r v e z e t i H i r e b 

s p o r t 
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A Tekéző Szövetség SUirSa a Szabadság-Kupa 
mérkőzéseket 

Az Építőmunkások Szakszer-
vezete február 5-én, csütörtökön 
délután 4 órakor taggyűlést tart 
a szakszervezeti székházban. 

A magánalkalmazottak SzIT-
osoporlja felkér' az üzemi bi-
zottságokai és bizalmiakat, hogy 
a 24 éven alatt aikalmazollail 
8 napon belül jfelenlse be a 
Magánalkalmazottak Szakszerve-
cetében. 

A Famunkások Szakszerve 
zeténck csütörtöki bizalmi es 
vezetőségi ülése elmarad. He-
lyette dr. Szabó Dénes, a bu-
dapesti 15. számú faipari egyez-
tető bizottság mérnöke a bizal-
miak és a vezetőség részére 
5 órakor előadást tart a norma 
és a routatószámos bérrendszer-
ről. 

Fetti'vjnk szakszervezett nő-
tagia'nkat, hogy február 9-én 
délután 5 érakör mi nagy gyűlést 
larlunk a szakszervezeti' szék-
házban budapesti? előadóval. Kér-
jük tagja'nk minél nagyobb 
számban való megjelenésit. 

Az IVSz Munkásegység Klubjában február .5-én, csütörtö-
kön délután 5 órai kezdettel Komócsin Zoltán eívt'rs • Korunk 
marxizmusa és a leninizmus* címmel tart előadást. Hozzászól 
Réz István, a SzlT megyei titkára. Kérjük tagjaink minél na-
gyobb számban való megjelenését. Vendégekel szívesen Játunk. 

Dolgozók Színházának missora: 
Febr. 5., csütörtökön este 7-kor 
Február 8-án délután 

1 tárom testőr. D. 1. 11. 
Kis grét. D. I. 10. 

Kérjük a jegyeket 5-én 
délig átvenni. 

Február 12-én este 7 órakor: R's gróf- (D. II. l O . f 
Február 16-án este 7 órakor: Három lestőr* (D. 11. 11.) 

Jegyek kaphatók, bérletek válthalók a Délmagyarország kiadó-
" hivatalában. 

8 Sreqeő* M a m i Henuet? S r n t i a z >§t l m ű s o r a : 

Csütörtökön, 5-én esle 7-kor: 
Pénteken, 6-án este 7-kor: 

Szombaton, 7-én délután 3-kor: 
Szombaton, 7-én esle 8-kor: 

Vasárnap, 8-án délután 3-kor: 
Vasárnap, 8-án este 7-kor: 

A bárom testőr* Dl. II. 
A mosoly országa* Munkás-
előadás. 
A mosoly országa* ifj. előad. 
Díszhangverseny az egyelem? 

nap alkalmából. Bérletsz. 
A kis gróf* Dolgozók Színháza. 
A három testőr* K. és M. II. 

A DTASz a Magyar Kommu-
nista Párt szegedi szervezete 
áltál felajánlott Szabadság Ku-
pára kiír la a bajnokságot 8-as 
csapatok részére. 

A Szabadság Kupa vándordíj, 
amelyet a nyerő csapat egy 
évig véd. Amelyik csapat a ku-
pát háromszor egymást követő 
éven keresztül, vagy ötször vál-
takozva megnyeri, a kupa örökre 
tulajdonába megy. 

A nyerő csapat nevél min-
den évben bevésik a kupába. 

A Szabadság Kupára eddig 
tiz egyesület tizennyolc csapat-
tal nevezett: Barátság két csa-
pattal. Gázgyár e.gv, Í1TVE egy, 
Konzervgyár keltő, Makói VSE 
kettő, MKUMTE keltő, Móravá-
rosi TE egy, SzAK e©, Tisza 
SE kettő és a VAOSz; bárom 
csapattal. 

Február folyamán a követ-
kező selejtezőket játszák: Tisza 
<b«—Konzervgyár »a*, Makói 
• b*—VAOSz »b«, SzAK—Barát-
ság »a*. MKUMTE—Barátság 
»b*, MKUMTE—Móra. 

SzAK - hírek 
A Szeged AK NB I. csapata 

tegnap délután erőnléti edzést 
tartott Újszegeden. 

Az ifjúsági és a II. csapat 
csütörtökön' délután 3 órakor 
tartja edzését Újszegeden. 

A Sz'\K vegyescsapata vasár-
nap Kisteleken a KiTE ellen 
játszik barátságos mérkőzési. 

Kerittctl női tőrverseny 
Vasárnap tartják meg a Pos-

tás' rendezésében a kerületi nvixt 
női tőrversenvl a Belvárosi Mozi 
feletti vívóteremben, délelőtt 9 
órai kezdettel. 

A Tisza tis/lnj'ló közgyűlése 
Hétfőn délután a Tisza tiszt-

újító közgyűlésén a következő 
tisztikart választották meg: disz-

j elnök: Gyöngyösi József, elnök: 
tSpányi Ernő. társelnökök: Ta-
Ikács Zoltán. Vasas József, ügv-
j vezető elnök: Laki Kálmán, al-
ielnökök: TasnádS József, Farkas 
(István, dr. Bánsági Ferenc, fő-
j titkár: dr. Kovács Imre. 

PetőfVKnpa 

j Az SzDP Petőfi-serlegel alapi-
folt a délkerületi ifjúsági esn-

i pnlök rész érc. Az ifjúsági baj-
: noksáiggat egyidőhen bonyolítják 
' le kiesési rendszerben. , 
l 
j A Tisza birkózó- és ftkittv'vn-
j szakosztálya megkezdi müködé-
! sót uj helyiségében, a Margit-
utcai polgári iskolában. Jelent-! 
kezes Farkas Istvánnál, Taka-
réktár-utca 8. szám alatt, négy; 
óráig. 

K I I. O > T E It E M 
egyesületeknek K I A D Ó . 

BAKOSS-ÉTTEKEM, 
Deák Ferenc-utca 22. sz. 

Rádió 

Párthirek 

Ai. MKP móravárosl pártszer-
vezete február 7-én este 8 órai 
kezdettel az árvízkárosultak ja-
vára a Sánlha-féle vendéglőben 
(Széli- és Remény-utca sarok) 
bálát rendez. 

Az MKP egyetemi és főis-
kola" hallgatók pártszervezete 
megalakult* Felikérjük egyete-
mista elvtársainkat, hogy tag-
könyvükkel jelentkezzenek. Je-
lentkezni lehet naponta délután 
5 és 7 óra között Nádor-utca 
12. szám a kitti párlhelyiségünk-
ben. Egyben közöljük, hogy feb-
ruár 8-án, vasárnap este 7 óra-

kor pártházavató taggyűlést tar-
tunk, amelyen Szia!ai Béla elv-
társ mond megnyitó beszédet. 
Kérjük az elvtársak! pontos meg-
jelenését. 

Hivatalon Közleményei 

Hirdetmény* Tudomás vétel 
végett közlöm az érdekel lekkel, 
hogv a vérvizsgálaton kedvező 
eredménnyel átesett e©patás ál-
tatok (tó, szamár, öszvér) for-
galma szabaddá tétetett, igv 
azok marhalevelei kezelhetők. 

OLVASD. TERJESZD 
A DELMAGYARORSZAGOT 

A Szegedi Általános M u n k á s Dalegylet 

FARSANGI BALJA 
a Szakszervezeti Székházban (Kálvária-utca 10.) 
Jegyek elővételben 2"— Ft, c dalosoknál és a Szak-

szervezet portásánál 
7 taga jazz. Jelmezverseny. Büffé. 

áLLANDó SHISOBSZAMOíu 
BUDAPESTI. 5.30: SaínrwM; 

3.45- Reggeli leraa. 7: H1m©5> 
criüsommertetéa. 7.29. Al 
ir-fepítósí 
köriemén yea. tü: Hírek. 12: Hfc 
cangszó, htreS. 14: Hírek, 15.lg 
Rádiöiskois. 15.55: MÜMKlsnusr 
tetés 17: ÜJrvi. 20: íitett*, 
iporthiret. 21.50: Hírek *s kró-
nika orosz nyelven. 22: Hir*» 
Mit haliunk holnap? 0.1Q: S3* 
rék ós krónika angolul. 9-2? 
Hírek és krónika fnuuoMoL 

BUDAPEST II. IS: Htpejk, g& 
Híreit 

FsUlörlök, február 5. 
BUDAPEST I. 7 30: Katolikus 

vall 
asos félóra. 8.00: Reggeli ze-

ne. 8.45: Az Élet és Tudomány 
műsora. 9.00: Mü\észlemezek. 
12.15: Kalandozások a zenetör-
ténetben. 14.10: A házi-együttes 
játszik. 16.00: Ivqpcczky Alajos 
orgonál. 16.30: Gycrmekrádió. 
17.10: A Iladifogol.V Híradó rá-
dióközleményei. 17.15: A Vö-
röskereszt közleményei. 17.55: 
A 48-as Országos Kullurver-
sony heti tájékoztatója. 18.00: 
Közvetítés az: Operaházból: Lo-
hengrin. 19.10: Hirek, sporthí-
rek. 20.50: Uj szovjet könyvek 
22.20: Ilirek. 22.40: »Az asz-
szony és a hűség*. 23.20: Sziv 
küldi szívnek szívesen. 

BUDAPEST II. 17.00: Ötórai 
tea. 18.05: Helyszint közvetítés 
a pozsonyi diélárói. 18.30: Jazz-
kedvelők iskolája. 18.50: Coüpe-
rin: Passacaglia. 19.00: Falurá-
dió. 19.15: Népszerű szvitek. — 
200.15: Heti sportszemle. 20.30 
21.15 Tánczene. 22.15: Berlioz: 
Iiaroid Itáliában. 

Értesítés 
Értesítem mindazokat a ke-

reskedőket és iparosokat, akik 
a szegedi vöröskereszt-kórház 
pság állat ,bármely cimen 
megrendelt, de te nem szál-
lított vagy leszállított, de ki 
nem fizetett, vagy kifizetett, 
de le nem szállított követe-
lés — tartozásokat hivatalom-
nál a számlák kiegyenlítése 
végeit 8 napon belül írásban 
vagy szóban a 3. honv. ker. 
honv. kórház pság.-nál je-
lentsek be. A fenti határidőn 
Un felszólalásokat a számlák 
kiegyenlítésére nem veszünk 
figyelembe. 

Kórházparancsnok. 

Apróhirdetések 
g F o g f a H o z a s g j 

ÁLLAMI hivatal korcs gyors- és 
gépírót. PosfaHók 386. 
GYAKORLOTT gép- és ©orslrö-
nö állást keres. »Perfekt* jelige. 
KAUCIÓVAL üzletvezetőt keres 
a Kübekházi Földműves Szövet-
kezel. Érdeklődni ugyanolt. 

g g — r r á s - v c t e i fg j 

K 4LVÁRIA-Jerikóban 3 hold I-a 
fokele szántóföld eladó. Arany 
János-utca 5.. Loykó. 
MINDENFELE vadbőrt, pézs-
mát, rókát veszek. Bányay szűcs 
Szeged, Oroszlán-utca 2. 
ÓRAJAVITÁS pontosan, jutányo-
sán Péternél, Mérei-utca 6a. 
ÜRES ládák eladók. Sándor sö-
sörözőben, a Főpostánál. 
IIARISNYAKÜTÖGÉP, prima,el-
adó (8-as) sürgősen. Gém-u. 8. 
HOZOTT fonálból kötést vállal 
Muskátli, Kárász-utca 3. 
3 tonnás és 2 tonnás jóáilapot-
ban lévő tehergépkocsi kisebb-
re. elcserélhető. Pozsonyi Igtiác-
utca 10b., II. em. Érd.: 2—4-ig. 
ELADÓK kisebb , nagyobb teher-
autók 6000—24.000 forintig. — 
Centről garagte, Bocskai-utca. 
1—1 Cs fél tonnás teherautót 
bérelnék pár hónapra soffőr 
nélkül. Cim a kiadóban. 
ARANY, ezüst beváltóhely, leg-
magasabb napt áron. Rárdóczky 
aranyműves, Na© Jenő (Csefco-
nicsFutca 3. 
FARSANGI ilalvá&ár! Kereske-
delmi Alkalmazollak Szövetke-
zete, Tisza Lajos-körut 51. 

ÖEI.YEGGVOJrrKMENFSr, S&ne#* 
oé-tyege' ¥ tetfaiagasabb áreoa 
resziw. Falus 
ís&ola-ntca 29., Fogadatai iem-
r>t<TTum8ti izemben 
PRIMA fekete csődörcsikó el-
adó vagy jobb tehénért elcserél-
hető. Kaszás-utca 13. 
KIS gyermekágy eladó. Szent 
Miklós-utca 10. Kövi. 
ETERNIT burkolólapok, csem-
pe, füstcső, parkett Dacsó Ar-
nold. Tisza Lajos-körut 48. 
GYERMEKAGY eladó. Megte-
kinthető Kölcsey-utca 8., Gönkér 
Gézánál. 
TIZ 180x180 cm nagyságú, 1 
mm vastagságú vasleimez olcsón 
eladó. Telefon; 3—95. 
KIFOGÁSTALAN, alacsonyler-
metre való férfi angol szövelöl-
lönv olcsón eladó. Attila-utca 
9.. rőfösüzlet. 
JÓKARBAN lévő vaskályha, 
kályhaellenző és vaságy jutá-
nvosan eladó. Szt. Miklós-u. 12. 
ZENESZf KRENY beé-pitetl Sie-
mens rádióval igen jutányos 
áron eladó. Vásnrhelyi-sug. 11. 
JÓKARBAN lévő porszívó ju-
tányos áron eladó. Alsótiszapart 
29. szám. 
3 gyönyörű rekamié, 4 folel 
elfogadható árért, esellcg rész-

iletre is eladó. Mikszáth Kálmán-
' utca 19., oz udvarban. 

' P - T T k á T ~ ~ 

ELCSERÉLEM belvárosi 2 szo-
bás, fürdőszobás lakásom 1 v. 
3 szobás belvárosi földszinti v. 
I. emeleti lakásért. Cim a ki-
adóban. 

SZOBA-konyha, speizos lakást 
Zkeresek. költséget megtérítem. 
• Sürgősen keresem* jeligére. 
EGY üzlethelyiség kisebbszerü 
lakással és berendezéssel együtt 
átadó. Vásárhelyi-sugárut 60., 
cipész. Ugyanolt egy középter-
niclrc barna kevesett használt 
férfiruha eladó. 
EGYSZOBÁS, fürdőszobás olcsó 
lakásomat elcserélném kétszo-
bás, fürdőszobás lakásért. Le-
het Újszegeden is. »Feisővárosc 
jeligére. 

K ü j ö n t é l é k 

PAPLANOKAT legszel)b kivitel-
ben legolcsóbb árban készitek 
Nemes paplanos, Kelemen-utca 
és Oroszlán-utca sarok. 
BADNA! uj gvorsirási rendsze-
rével Major Ákos gyorsirószak-
iskolája február 9-én tanfolya-
mot nyit. Bocskay-ulca 4. 
KÖZÉPALAKRA keresek kölcsön 
estélyi ruhát. »Estélyi ruha* je-
tigére a kiadóba kérek ajánlatot. 

Feielős szerkesztő: 
DK. FERENCZ LÁSZLÓ. 

Felelős kiadó: KONCZ LASZI.R 
Kiadja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT. 
Szerkesztőség- Jókai-utca 4. 

Felelős szerkesztői telefon: 493. 
Szerkesztőségi telefon: 103. 

Nvomdai szerkesztőségi teletop 
este 8-tól- 673. 

Kiadóhivatal- Kárász-utca fl. 
Telefon 325. 

s Hírlapkiadó Kit. tkjemám 


