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M o s t je lent m e g ! 

Kovács István: 

Jagkönpcserével erősítsük 
a párfo! és a demokráciát" 

A Magyar Kommunista Párt líl. Orgzágos 

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: ! Sorint, 

Kapható minden lapbizományosnál ésujságárusnái 
mtT-i^smi maaumemmjxfimi-uimmmiummBmHmim^ma^B^^BMm^mei^Bsr'mm 

a tényleges mroaSom alapján részesülnek 
lexüleű áfásban a kereskedők 

Tudnivalók az uj texiilvásárlási renddel kapcsolatban 

A szegedi kereskedelmi és' 
iparkamarában dr. Ikrényi 
Bertalan iparkamarai titkár | 
Ismertette a lexlilkereskedők t 
részére az uj tcxlilrendclcUel 
kapcsolatos tudnivalókat. A 
fogyasztók vásárlási könyvé-
be minden alkalommal be 
kell irni a vásárolt textilfé-
lét ós annak .árát. Egyben az 
löss/.csitő rovatban össze kell 
adni az esetleges előbbi — 
bárhol történt — textilvásár-
lás összegével. Minden fo-
gyasztónak könyve alapján 
külön száma van. Ezt a szá-
mot a kereskedő a textilvá-
sárlá&nál kivágja a könyvből 
és a fogyasztási utalványra 
ragasztja fel. Minden vásár-
lóról külön utalványt kellki-
lállitani. Ennek árát: 20 fillért 
a fogyasztó fizeti. Kétféle 
utalvány van, mégpedig fe-
hér színű a tipusárura és zöld 
színű a szabadárura. Erre az 
utalványra a kereskedő ráírja 
saját számát is, amelyet az 
iparkamarától kapott textil-
vásárlási könyvén talál meg. 
Erre ráírja még a dátumot 
és a pamutszövet táblázatból 
az eladott áru jelét. Szabad-
amná l 18 százalék nyers-
anyagbehozatali illetéket is le 
keit róni. tlc erről a bélyeget 
nem ide kell ragasztani. 

Az igy kiállítóit kartotékok-
ról összesítő jegyzéket kell 
vezetni. Erre pontosan ráve-
zetik a fogyasztási utalvá-
nyok adatait, majd az ipar-
kamaránál benyújtják és meg-
kapják rá a sorozatszelvénye-
ket. Az illetékbélyeget is erre 
a jegyzékre keli ragasztani. 
Mielőtt azonban benyújtanák 
a kamarában, előbb fo,gyasz 
lód ulalváuy elszámolást kel' 
kitölteni, amellyel ellenőrzés 
esetén igazolhatja magát a ke-
reskedő. 

Ezzel az uj rendszerrel 
kapcsolatban az anyagellátás 
terén is uj rendszert vezet-
nek be. Ezentúl ugyanis nem 
az adóalap nagysága szerint 
részesülnek anyagkJu'alásfoan 

a (extiikereskedök, hanem 
mindenki az üzletében lobo- j 
nyoUtolt forgalom nagysága' 
szerint, amelyet az összesítő j 
jegyzékekkel tud bizonyítani 1 

Teljesítették tehát a kereske- ] 
dőknek azt a régi kívánságát, 
hogy olyan mértékben kap-
janak anyagot, amilyen mér-
tékben azt valóban el is tud-
ják adni. 

É n e k k a r o k megyei v e r s e n y e 
A 48-as kulhírversenyek 

Szegeden is mindig komo-
lyabb jelentőségűvé emelked-
nek A körzeti versenyek le-
zajlása után most a megyei 
majd országos középdöntők 
következnek. 

Február 8-án, vasárnap dél 
utáii 3 órai kezdettel a Tisza-
szálló nagytermében (előadó-
termében) az énekkarok me-
gyei versenyét rendezi meg 
a 48-as kulturversenyek nagy-
szegedi rendezőbizollsága. 
Ezen a versenyen résztvesz 
Szegled és környékéről tíz 
énekkar. Azok az énekkarok, 
amelyek a körzeti versenye-
ken legjobbaknak bizonyul-
tak. 

A rendlezőbizottság kéri a 
közönség minél nagyobb 
számban való megjelenését. 

Belépőjegyek 2 és 3 forin-
tos árban a helyszínen kap-
hatók. 

É r í e s i i é s 
Értesítem mindazokat a ke-

reskedőket és iparosokat, akik 
a szegedi vöröskereszt-kórház 
pság állal bármely címen 
megrendeli, de le nem szál-
lilótl vagy leszállított, de ki 
nem fizetett, vagy kifizelelt, 
de le nem szállítóit követe-
lés — larlozásokat hivatalom-
nál a számlák kiegyenlítése 
végett 8 napon Iveiül írásban 
vagy széban a 3. honv. ker. 
boh'v. kórház pság.-nái je-
lentsék be. A fenti haláridőn 
tui felszólalásokat a számlák 
kiegyenlítésére nein veszünk 
figyelembe. 

Kórház parancsnok. 

FFcbruár 8-án oétután 3-kor: 

Oo'pozók Színházának műsora: 
Kis «róf. 1). I. 10. 

Kérjük a jegyeket 5-én 
délig átvenni. 

K's gróf- (D. II 10.) 
Három testőr. (L). II. 11.) 

Február 12-én esle 7 órakor: 
Február lG-án este 7 órakor: 

Népi kollégisták 
falujárása 

Az uj egyetemi félév meg-
indulásával a szegedi népi 
kollégiumok még nagyobb 
ütemmel végzik falujárásu-
kat. A Móricz Zsigmond' népi 
kollégium fiataljai ezen a hé-
ten az eddigieknél nagyobb 
feladatra vállalkoztak és Ke-
letcsanádha utaztak el, hogy 
ismerkedjenek az ottani nép-
pel és előadást tartsanak szá-
mukra. Dombj alo o i ésKu í-
ágotán többszázfőnyi közön-
ség előli rendeztek népi dél-
utánt, amelynek hereiében 
Székelj- Lajos igazgató" és 
Barek István titkár mondoll 
beszédét. A változatos népi 
műsornak ezúttal is igen nagy 
sikere, volt de az egyes csa-
ládtikhoz ellátogatott népi 
kollégistákat külön is szívük-
be zárták a két közsóg dolgo-
zói. 

Az Apáthy István medikus 
né,>i kollégium ifjúsága a Kos-
suth Zsuzsanna ápolónőképző 
népi kollégiummal és egy cso-
port védőnőjel öltlel Gyílára 
látogattak el. Bekapcsolódlak 
a falu köztársasági ünnepsé-
gébe, majd szociográfiai adat-
gyűjtést végeztek és a falu 
gondjával-bajávaSj ismerked-
tek, hogy megfelelő orvoslást 
nyújthassanak nekik. 

Pétrihlrek 

Aj MKP móraváros; pártszer-
vezete február 7-én este 8 órai 
kezdettel az arvizKárosutlak ja-
vára a Sánlha-féle vendéglőben 
(Szélt- és Remény-utca sarok) 
bálal rendez. 

Az MKP egyelemi és főts-
fcoía" hallgatók pártszervezete 
megalakult- Felkérjük egyete-
mista elvtársainkat, hogv tag-
könyvükkel jelentkezzenek. Je-
lentkezni lehet naponta délután 
5 és 7 óra között Nádor-utca 
12. szám alatti pírlhelyíségünk-
licn. Egyben közöljük, hogy feb-
ruár 8-án, vasárnap délután 4 
órakor pártházavató taggyűlést 
tartunk, amelyen Szálai Béla 
elvtárs mond megnyíló beszé-
det. Kérjük az elvtársak pon-
tos megjelenését. 

Sport 

Harangozó az SzMTE játékosa 
Többhetes tárgyalás ulán Ha-

rangozót a Szeged kiadta és a 
héten aláirta igazolását az 
SzMTE-hez. Vasárnap már való-
színűleg játszik is a Tisza ellen 
balösszekötőt. Ilortli jolibössze-
kötö lesz. Bánáti pedig remél-
hetően eredményes középcsatár 
lesz ilyen két technikás össze-
kötő között. 

A JT tanácsülése 
A Játékvezető Testület ma 

esle 6 órakor tanácsülést lart 
hivatalos helyiségében. 
Az SzMTE választmány; ülése 

Az SzMTE február 13-án esle 
6 órakor választmányi ülést tart 
hivatalos helyiségében. 

A Testvériség Ifi Szegedén 
A budapesti Testvériség ifjú-

sági labdarugói vasárnap dél-
után 3 órakor az UTC-pályán 
az MKUMTE ifivei játszanak 
barátságos mérkőzést, 1 órai 
kezdettel az MKUMTE—Postás 
barátságos mérkőzés kerül le-
játszásra. 

Tisza—SzMTE ifi mérkőzés 
Az SzMTE ifi vasárnap a Ti-

sza ifi ellen játszik barátságos 
mérkőzést a ílunyadi-téron. 

SzAK—MVSE 
visszavágó mérkőzés 

A Szeged vasárnap Makón 
játszik barátságos mérkőzést az 
MVSE eilen. 

%zah9zet vezeti f f írek 

A Husipari Munkások Szak-
szervezete február 7-én, szom-
baton délután 4 órakor veze-
tőségi ülést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

A Vasmunkások Szakszerve-
zete február 7-én, szombaton 
délután fél 5 órakor taggyűlési 
tart a szakszervezeti székház-
ban. 

A Bőripari Munkások Szak-
szervezete február 8-án, vasár-
nap délelőtt 9 órakor közgyűlési 
tart a szakszervezeti székház-
ban. Megjelenés kötelező. 

A Husipari Munkások Szak-
szervezete február 8-án, vasár-
nap délelőtt 10 órakor taggyű-
lési tart a szakszervezeti szék-
házban. 

Az Érc- és Fémipari Szakosz-
tály ma (pénteken) este 5 óra-
kor szakosztályi ülést tart. 
Tárgy: a kollektív szerződés. 

FenUvJuk szakszervezet! n Slagjainkat, hogy február 9-cn. 
hétfőn délután 5 órakor nőnagygyfilést láriunk a szakszervezet; 
székházban, iHietapcC előadóval- Kérjük tagjaink minél na-
gyobb számban való megjelenésé!. 

je.'JUBBtjaTTT-Tf-;', vnt'.vssmK 

A Ssteoodi Á l t a l á no s M u n k á s Ds íegy ío* 

FARSANG! BALJA 
4 a Szakszervezeti Székházban (Kálvária-utca 10.) 

I fi Jegyeit elővéfelben 2'— Ft, a dalosoknál és a Szak-
szervezet portásánál 

7 tagú jazz. Jelmezverseny. Büllé. 

Belváros legforgalmasabb 
helyén . , 

üzleti k i r a k a t 
kiadó. Érdeklődni « ki-
adóban. 

gőzellátási közlemények 

Szappankiosztás. Kiskereske-
dők, akik novemberi utalvá-
nyaikra a nagykereskedőktől ed-
dig nem knpíák meg a mosó-
szappant, utalványaikkal feb-
ruár 7-ig jelentkezzenek az el-
számoló osztálynál. 

LIsrtk!oszlás- A lcbruá.ri élel-
miszerjegy Liszt 1—4 szelvé-
nyére és iisztvállószeivényeire 
40 dg. finomliszt és 80 dkg. ku-
koricadara és kukoricaliszt, az 
1 éven aluli csecsemők liszt je-
gyének 1—4 szelvényére pedig ' 
1.20 kg. búzadara vásárolható. 
Kereskedők február 10-ig be-
szedett és 14—ig elszámolt je-
gyekre kapnak kiutalást. Pol-
{járiBefiler-

r á d i ó 

fiLLANOO -IKCaK9H»XA««-ü.5 
BUDAPEST I. 0.30: SainnfaBfe 

5.45: Reggeli torna. 7: üirdí 
műsorismertetés. 7.2Ü: As 
telepítési tóraDu- .Mjrfeeseai, 
íózleméas?et. 10: fcürek, 14 Ji*. 
rangszó, IxIrrá 14: Hirek, l&Iít 
Rártióiskoift. 15.55: Müsoríimeí-
tetés 17: Hírek. 20 HteSk 
-morthlrek 21.50: Hírek és toré-
atka orosz ajeiim- 22- Hlrai:-. 
Mh ba'lun* holnap? 9.10: W 
rek ós krónika angolul. QM-
Hire& és króY»iJfca frandMiuE 

BUDAPEST tl. in- Hírev- ma 
Hirek 

Péntek, február 6. 
BUDAPEST I. 7.25: Reggeli 

zene. 8.00: A Vándorsportszö-
vetség műsora. 8.15: Zenekari 
muzsika. 12.15: Filmrészletek. 
12.45: A bároméves terv szolgá-
latában. 13.00: A Postászenekar 
játszik. 14.10: Egészségügyi gon-
dozónők. 14.30: Operaegyvele-
gck. ÍGOO: Nevető hangleme-
zek. 16.45: Tutajosok. 17.10: 
Szakszervezeti tanácsadó. 17.20: 
Szakszervezeti hiradó. 17.25: A 
Hadifogoly Hiradó rádiöközle-
ményeí. 17.30: A Vöröskereszt 
közleményei. 17.45: Sportközie-
ménvek. 18.00: Munkásénekkar. 
19.00: Karúdv Katalin énekel. 
19.45: Falurádió. 20.20: A Rá-
diózenckar játszik. 21.30: Tánc-
zene. 22.25: Mcnique Brucbol-
lerie zongorázik. 22.45: Kül-
ügyi negyedóra. 23.00: A Tút-
ray vonósnégyes játszik. 23.35 
Magyar nóták. 0.30: Hirek esz-
perantó nyelven. 

BUDAPEST II. 4 7.00: Olórai 
tea. 18.00: Hirek. 18.05: A Hon-
véd cimü lap és a szabadság-
harc. 18.20: Dvorzsák: Második 
d-moll szimfónia. 19.00: Ami-
kor Kossutbot leszavazták. — 
19.30: Szórakoztató zene. 20.30 
A Rádió szabadegyeteme. 21.15 
Daloló nemzetek*. 22.15: Tánc-

zene. 

^ p r ó f r i r c l e t é s e l c . 

Adás-vé t e l 

Jegyek kaphatók, bérmte* válthatók a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

IHill—I —I IHllllll IBIM I M I -TIB •IMIHiay M1/II I IBII I IMI 

fl izeif i t f i Al üüi Heroretl Szinhátz heti m i i sa ra ; 

A mosolv országa- Munkás-
előadás. 
A mosoly országa- Ifj. előad. 
Díszhangverseny az egyelem! 

nap alkalmából. Bérlctsz. 
A kis gróf- Dolgozók Színháza. 
A három leslőr- K. és M. II. 

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: 

F o g I a I k o z a s 

SZAKÁCSOT, szakácsnőt, kony-
ha leányokai. mindenest felve-
szünk. Móricz Zsigmond népi 
kollégium, Vásárbeiyi-sugárut 2. 
FIATAL leányt könnyű házi-
munka elvégzésére keresek. — 
Gyufagyári munkáslakások. Spil-
zer Ferenc. 

M j 
Bra. 

FARSANGI italvásári Kereske-
delmi Alkalmazottak Szövetke-
zete. Tisza Lajos-körul 51. 
ÖSSZEÁLLÍTHATÓ házi füstölő 
vastag anyagból eladó. Széche-
nvi-tér 8., földszint 2. 
12 SZEMÉLYES fénvezclt, ki-
húzható ebédlőasztal alkalmi 
áron eladó. Széchenyi-tér 8., 
földszint 2. 

JóKAKBAN levő porszívó jutá-
nyos áron eladó. Alsótiszapart 
29. szám. 
POLITÚROS rekamé huzat nél-
kül eladó. Pozsonyi Ignác-uica 
5., asztalosoknál. 
SZÁRAZ import bükkfa, koksz, 
brikett, szén és lignit minden 
mennyiségben kapható. Teodos 

fáspince, Polgár-utca 2. 

ZENESZEKRÉNY beépített Sic-
mens-rádióv ni igen jutányos áron 
eladó! Vásárhelvi-sugárut 11. 
JÓKAI5RAN levő cbédlőkredenc, 
négv-fakkos stelázsi és asztnl-
sparherdt olcsón eladó. Szent 
Miklós-utca 12. 
ROZSDAMENTES hatszemélyes 
étkészletei, komplettel, esetleg 
darabonkint >s keresek megvé-
telre. Margil-ulca 9., magas-
földszint. 
flELYEGGYÜJTSBHÉNYT* fitav q-
béiyeget « lögmiigasabb árcn 
resiek. FaHes Ivélvegkei-ssEffdés 
•-kols-ntca 29., Fogadalmi tejn-

-MOmmSt gsemben 
3 gyönyörű rekamié, 4 fotel 
elfogadható árért, cselicg rész-
letre is eladó. Mikszáth Kálmán-
iiIca 19., az udvarban. 
flOZOTT fonálból kötést vállal 
Muskátli, Kárász-utca 3. 
TIZ 180x180 cm nagyságú, 1 
mm vaslagságu vaslemez olcsón 
eladó. Telefon; 3—95. 
300 409 literes vasüstót ve-
szünk. Telefon: 395. 

L"a k á s 

KÉLÖNBEJÁRATÚ garzon szo-
bát keresek a nagyállomás kö-
zeiében. Jelige: »Tiszta*. 

K ü t ii h I c 1 c k _ 

RADNAI uj gyorsirási rendsze-
rével Major Ákos gyorsirószak-
iskolája február 9-én tanfolya-
mot nyit. Bocskay-utca 4. 

ELVESZETT fekete nőstény 
puliktilyám. Aki nyomravezet, 
visszahozza, jutalmai kap. — 
Szen1háromság-ulca 27. 

IRODAHELYISÉGNEK alkalmas 
1-2 szobáiról álló belvárosi he-
lyiségei keresünk. Ajánlatot 
»Szövclkczet« jeligére a kiadó-
hivatalba kérek. 

Felelős szerkesztő. 
DR. EEHENCZ LÁSZLÓ. 

Felelős kiadó: KONGZ LASZLO 
Kiadja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT. 
Szerkesztőség- Jókai-utca 4. 

Felelős szerkesztőt telefon: 49V 
Szerkesztőségi lelcfon: 103. 

Nyomdai szerkesztőségi telefotf 
este 8-tol • 673. 

Kiadóhivatal- Kárász-utca i 
Telefon- 325. 

a Hírlapkiadó Kit. ayíítui-m-


