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Tanul a magyar parasztság 

Befejeződött az MKP nagyszegedi 
falusi iskolája 

Szombaton tartolla a nagv-
•szegedi Kommunista Párt há-
romhetes központi pár (isko-
lája ünnepélyes záróvizsgáját. 
A záróvizsgán megjelent Dö-
gei Imre, az UFOSz országos 
főtitkára, aki kérdéseket in-

, tézett a pártiskola hallgatói-
hoz. A hallgatók elméleti és 
gyakorlati tudása meglepetés-
szerűen halolt a megjelent 
hallgatóságra. Dögei imreelv-
lárs a feltett kérdései után rö-
vid beszédlxm ismertette a 
Magyar Kommunista Párt 
szerepét a földreform végre-
hajtásában és felhívta az is-
kola hallgatóinak Figyelmét a 
szövetkeztetek fontosságára. 
Rámutatott arra, hogy a Ma-
gyar Kommunista Párt nem 
elégszik meg a földreform 
végrehajtásával, hanem a 
földhöz jut laloltakat továbbra 
is támogatja, hogy azok to-
vább gyarapodhassanak gaz-
daságilag. Dr. Ferencz László 
a Dclmagyarország felelősi 
szerkesztője útravalóul poli-
tikai helyzet képet adott és 
hangsúlyozta a párt szerve-
zeti és Ideológiai mcgcrősilé-
sének nagy fontosságát a fa-
lun és tanyákon. 

A záróvizsgán a nagysze-
gedi végrebajtóhizottság ré-
széről Szilágyi András és Fr-
dős János értékes könyvek-
kel jutalmazták az iskola hall-
gatóit. 

Megkérdezzük Bíró Sándor 
sándorfalvi földművest, mond-
ja el élményeit a megtartott 
iskoláról. Örömmel mondha-
tom — válaszolta —,. hogy 
ebben az iskolában nemcsak 
elméletben, hanem gyakorlat-
ban is megtanulhattuk1, ho-
gyan kell a falu népét a ha-
ladás útjára vczelni. A má-
sik élményem volt a három-
éves terv gyakorlati végre-
hajtásának megismerése. 

Szánifira György tápéiréti 
földműves fontosnak tártja 
az ujhirtokos mellett a régi 
kis- és középparasztság meg-
nyerését is. Szalma István 
szentmih álv tel ék i Földműves 
háláját fejezi ki a Magyar 
Kommunista Pártnak azért, 
hogy módot nyújt a földmun-

kásoknak a továbbtanulásra. 
Egyetlen vágya, hogy tovább-
tanulhasson és később a köz-
igazgatásban a dolgozó pa-
rasztság érdekeit képviselje. 

A záróvizsga ulán a hallga-
tók Deszken közös vacsorán 
vettek részt. A, vacsora után 
jólsikerült kulturelőadást tar-
tottak, amelyen a nagyszámú 
hallgatóság az előadókat hosz-
szantartó tapssal jutalmazta. 

Az előadáson befolyt 171 
fopinlot az iskola hallgatói 
felerészben az árvizkárosul 
tak felsegélyezésére, felerész-
ben a görög szabadságharco-
sok megsegítésére ajánlották 
fel. Az előadáson Perjési Géza 
párt iskolavezető a.kultura to-
vábbfejlesztéséről és a to-
vábbtanulás lehe'ő égc iről be-
szélt. Elmondotta, hogy a né-
pi demokrácia nemcsak anya-
gi lércn, hanem szellemi té-
ren is fel akarja emelni a 
faluk dolgozóit. 

SzSvefkezelS fsnfolyamofe 
Szeneden 

Szegedén két szövetkezeti tan-
folyam incful a 'közeli napokban. 
Az egyik szövetkezet ügyvezetői 
tanfolyam 180 órával. Napi 7 
órás tanitás mellett öt hétig 
tart. A tanfolyam teljesen in-
gyenes és be fejez tévéi a hall-
gatók vizsgáznák. Az eredmé-
nyesen* vizsgázók bizonyítványt 
kapnak, amely szőve!kezeli ügy-
vezetői állásra jogosit. A tan-
folyamra csak szövetkezeti ta-
gok jelentkezhetnek. A jelen (ke-
zesi írásban kell beküldeni Ke-
rületi Szövetkezeti Főfelügyelő 
Szeged, Postafiók 115 cimrc. A 
hallgatók lakásról ős élelmezés-
ről sajátmaguk gondoskodunk. 

A másik tanfolyam pedagógu-
sok számára indul ős cz 150 
óra tartamú. A tanfolyamot a 
délutáni órákban tartják meg 
és erre általános iskolai tanítók, 
polgári és Kereskedelmi iskolai 
tanárok jelentkezhetnek. A tan-
folyam ljefejezésc után a hall-
gatók vizsgát tesznek és az 
eredményesen vizsgázók okleve-
let kapnak. A tanfolyamra je-
lentkezett pedagógusok a tan-
folyam után kötiségmegjérités 
elmén 300 forintot kapnak. .Té-
len Ikezés a font közölt címre 
írásban legkésőbb február 20-ig. 

Szakszervezeti élet 

Az élelmezési munkások tiltakoznak Gárgyán Irma 
ügyében hozott enyhe ítélet ellen 

eljárásokat és hivatalosan, a 
szakma összes munkásai nevé-
ben követeli, hogy a hasonló 
eseteket ne az egyszerű uzsora-
nirósúg, hanem á mimkúshiró-
ság elé vigyék és különösen a 
feketéző pékeket zárják ki a 
Iiszlelbsztásból, súlyosabb eset-
ben — mint Gárgyánéknál is — 
egyenesen vonják'meg iparjogu-
kat. 

A szegedi élelmezési munká-
sok szakszervezeti csoportja 
foglalkozott az elinult héten 
(tárgyán Irma ügyében hozott, 
fel hál joritóan enyhe Ítélettel. 
Megállapították, hogy még min-
dig kcsztyüskézzel bánnak a 
dolgozók elsőszámú ellenségei-
vel, a feketézőkkel.. 

A szakszervezeti csoport a 
legsúlyosabban elítéli az ilyen 

A kereskedelmi alkalmazottak januárban is segé-
lyezték munkanélküli kortársaikat 

A kereskedelmi alkalmazottak 
szakszervezetének helyi csoport-
ja az olinull hónapban folytatta 
a munka nélkül levő kartárka k 
segélyezését és ujabb összegeket 
juttatott a rászorulóknak. 

A munkáltatók Képviselete, a 
főr.ókteslüict Lucs Ferenc el-
Hök kezdeményezésére különö-

sen méltányolta ezt az akciót 
cs jelentősen támogatta a helyi 
csoportot. 

A január 17-én rendezett ke-
reskedelmi alkalmazotti bál be-
vételét is teljes egészében a 
munkanélküliek segélyezését 
biztosító alaphoz fordították. 

írógépet, számológépet 
legmagasabb áron vásárol 

5ZEHE51 irodagép udllalat 
Széchenyi tér 7. Telefon: 6-41 
R vidék legnagyobb iroda-
gép I m p o r t vállalata. 

J e q y n ^ E t ü l 

KARDOS tészta 
T « r ö k - u . s . 
Kérje 
fűszeresétől! 
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Ifjú demokráciánk egyik je-
lentős állomása az országos 
•18-as kullurverseny, amely arra 
hivatott, hogy a nép kullurigé-
nyét és kulturnivóját emelje, 
felszínre hozza az eddig isme-
retien vagy kevéssé ismert népi 
kincseket, akár táncok, vagy da-
lok előadásával, illetve átkai-
mat, módot nyújtson több ver-
senyző tehetségének kibontako-
zásához, tanulmányai folytatá-
sához és befejezéséhez. Mind-
ezeket tekintetbe véve elképzel-
hető, hogy országszerte milyen 
nagv munkát igényel a verse-
nyek megrendezése és előkészí-
tése. Neru tudjuk egész ponto-
san, hogy az ország többi részé-
ben milyen eredményeket érlek 
el eddig, sajnos egyelőre még 
nincs olyan visszhangja a ver-
senynek," mint amilyen nagy-
horderejű. 

Vasárnap az egyes számok 
előadásának ponlozása szigorú 
és protekciómentesen igazságos 
volt s igy mi már csupán ismét-
lésbe bocsátkozunk, amikor fel-
soroljuk a verseny és verseny-
zők elbírálásának eredményet. 

A megyei népi táncverseny-
hen résztvetteK Csanád, Cson-
gráo vármegye küldöttei Szeged 
mellett egyéni és csoport szá-
mokkal. Az egyéni számoknál 
még nem tapasztaltunk sok in-
venciót; a verseny első két he-
lyezettje, Keresztes N. István 
és Keresztes Imre, mindkettő 
szegedi. A csoporttáncok már 
jobban sikerültek mind kom-
pozíció, mind előadás szempont-
iából. Holtversenyben az elsők 
ismét szegediek leltek: a Mar-
g't-utca; általános iskola feány-
csoparíia és a Tömörkény-cso-
port. Utánuk sorrendben a Sző-
regi Cserkészcsapat s a szines 
eredeti ruhákban táncoló Tápéi 
Nép" Csoport kerülnék az orszá-
gos döntőbe, holvcs bírálat 
itapján. 

A zenéi verseny résztvevői, 
Szeged, Csongrád, Csanád és 
Békés vármegyék lelkes ver-
senyzői. sajnos mind az anyag-
választás, mind az. előállás te-
rén gyenge eredményt mutattak 
fel. Az ifjúság vezető tanárai-
tól több judiciumot várunk a tu-
dás elbírálásánál s a felnőt-
tektől szigorúbb önkritikát. A 
bírálat döntése szerint igazsá-
gos alapon jutott a döntő ver-
senybe az igen muzikális, ügyes 
Kármán György Szegedről, szo-
rosan mellette halad a tehet-
séges szarvasi Láng Gusztáv, 
mindkettő zongorista. Ugyan-
csak a döntőbe Kerültek még 
mint hegedűsök a szegedi Tom-
bácz Imre és a kis Árkns Kál-
mán Makóról s a tetszetősen 
muzsikáló deszki tnngóharmo-
nikás Jevrenov Gveffco. 

Az. énekversenyen üdítő és 
megragadó szám volt az ejeki 
Aitfl'6 Mihály őszirtlehangu nép-
dal interpretálása, elsőként ke-
rüli a döntő küzdelembe, utána 
Fábián Lajost Gyuláról és Ke-
néz Ernői Szegedről tartolták 
érdemesnek a versenyben való 
további résztvélelre. 

A műsor előtt Odrok András, 
nagyszegedi ronde.zőbizottsá'gi tit-
kár mondott értékos beszédet. 

Zueker Hilda 
ooo 

Zenekari e s t : csütörtökön! 
Még világvárosoknak is ritkán 

jut osztályrészül olyan esemény, 
mint a csütörtöki! Iláxom mű-
vész (Cserfal vy Eliz, Dénes 
Vera, Kaete Klausr.er) három 
gyönyörű koncertet (Beethoven 
zongoraverseny, Boccheritii gor-
donkaverseny, Mendelssohn he-
gedűverseny) játszik a Nemzeti 
Színház zenekarával. Vezényel 
Váradv László. Kevés jegy: 
KONCERT-nél. (Tisza fél 8.) 

oOo 

| Rendkívüli zenei élmény-
ben lesz részük a dolgozók-
nak cfbruár 19-én délután 5 
órakor a dohánygyárban. Há-
rom európai hirü művész lé]) 
fel. Jegyek egységesen 90 fil-
léres árban a Délmagyaror-

I szág kiadóhivatalában kapha-
í lók. 

H I * e h 

HAVAZÁS, HÓFÚVÁS 

Mérsékelt déli, délnyugati, később élénk, erős észak-
nyugati, északi szél, sok helyen havazás, helyenként hó-
fúvás. A hőmérséklet átmeneti emelkedés ulán csökken, 

A Tisza ma Szegednél 538 (íiíi). Vizének hőmérséklete 
?, fők. 
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Kedd, február 17. 
Nemzeti Szinház esle 7-kor: 

A három testőr. 
Széchenyi Filmszínház fél 4, 

fél 6, féi 8: Túlsó part. 
Széchenyi Hiradó Mozi dél-

előtt fél 10 órától fét 2 óráig 
folytatólagos előadások. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Lógósok királya. 

Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8: 
A bűnös asszony. 

Muzeum zárva. 
Egvetemi könyvtár nyitva: 

8—7 óráig. 
Somogyi könyv tár nyitva 9—7 

óráig. í 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Borbély József örök. b. Ugry 

L: Tisza L.-körut 20; Leskó Vil-
mos: Újszeged, Vedres-utca 1; 
Nagy őrök. k. dr. Hangay: Bol-
dogasszoily-sugíárut 31; Zakar 
S. örök. K. Máthé Mihály: Va-
léria-tér 1. 

— A városi adóhivatal dol-
gozói! 196 forintot gyűjtőitek 
a görög szabadságharcosok 
részére. 

— Az MKP rókusi szerve-
zete vasárnap este jólsikerült 
műsoros estet rendezett, me-
lyen a Munkás Dalegylet s ze-
repelt nagy sikerrel. 

— Másfél százalék a liszt-
káló. A kiskereskedők részére 
újból megállapították a liszt-
káló mértékét. E szerint el-
poriás címén ezentúl másfél 
százalékot írhatnak jóvá. 

— Kuliurelőadás Paleszti-
náról. Dr. Dénes Béla, a 
MCSz társelnöke február 22-
én, vasárnap esle 8 órakor a 
hitközségi székház dísztermé-
ben Palesztina időszerű kér-
déseiről előadást tart. Belé-
pés díjtalan. 

— Vásári hir. Szőreg köz-
ség elöljárósága közzé teszi, 
hogy a legközelebbi országos 
állat- és kirakodóvásárt Sző-
regen 1918 évi február-22-én, 
vasárnap fogja megtartani. 
Vészmehtes helyről bármi-
lyen állat felhajtható sza-
bályszerű marhatevélle1. Min-
den állatról külön-külön mar-
halevél állítandó ki. 

x A Colleginni Musieuni 
mára hirdetett hangversenye 
Szerdahelyi László betegsége 
miatt elhalasztva. 

— Szabadjeggyel viszik a 
fekel díszlet Szegedről. A gaz-
dásági rendőrség tétlenért c 
az állomáson Szűcs Gyula 
MÁV segédtisztet, amint 40 ki-
ló lisztet akart a vonalra 
csempészni. Ugyanekkor Pin-
tér Imre MAV segédkezelő 30 
kilót, Békési Béla vecsési 
MAV váltókezelő 30 kilót és 
Molnár Géza vecsési munkás 
20 kiló fékeién szerzett lisz-
tet akart a városból kivinni. 
A gazdasági rendőrség a liszt-
kószletet elkobozta, a, feketé-
zők ellen pedig eljárási indí-
tott. 

Borsnál is főbb a 

irály 
b 

íűszerheveréh 
Nagykereskedőknek rend-

kívüli engedmény 
Eladási iroda Cserzy Mihály 

utca 3. sz. 

— Rcnkő Pál sakkmester 
három napig Szqged sakkfár-
sadalmának vendége lesz. A 
szegedi sakkéletre kétségtele-
nül jó Itatással lesz a ven-
dégszereplő: c. Program: Szer-
dán esle 5 órai kezdettel szi-
mullánmérkőzést tart, egyide-
jűen 60 - 80 táblán játszik, 
csütörtökön és pénteken stra-
tégiai és megnyilóelmélcti elő-
adást tart a szakszervezeti 
székházban. Minden szegedi 
sakkozót szeretettel vár a 
rendezőség. (A szimultán elő-
adásra a- résztvevők sakkész-
letet hozzanak.) 

— A szenfegylet kedden d. 
u. 0 órakor a' hilközségi szék-
házban baráti összejövetelt 
tart, melyre tagjait meghívja. 

— Rendőrségi hirek. Bala-
ton Dezső Somogyi-utcai ke-
reskedő feleségétől a mozi-
ban előadás alalt ellopták 
hörcsögboáját. — Erdélyi 
László Sziíléri-sugánifi fod-
rásztól bárom liizoit tyúkot 
loptak. 

mm 
férfi és nöl 
h a j d ú k 
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a régi minö-
ségtisn ujrn 
kapíKíták! 

Halhálóh, 
Neí;eh rcgy 
válaszlchban 

Halhálóh, 
Neí;eh rcgy 
válaszlchban 

DUDáS J ÍÓL Széchenyi-tér 2. 

x TipuséSkezés 2.SB-crt meg-
indul a Várban, a Szegedi 
Dolgozók Konyhájában. Elő-
jegyzéseket felvesz a Szege-
di Dolgozók Konyhája, Vár, 
Reggel 8—délután 3-ig. 

x Konyhakerti magvai 
szaküzlete Ákos magkereske-
dés Szeged, Kiss-utca. 

x Ferii és női kerékpárt,, 
kerékpárgumjtl dolgozóknak 
heti részletre is szállítunk. 
Markovics műszaki üzlet Sze-
ged, Tisza Lajos-körut 44. sz. 
Munkaadói igazolványt ké-
rünk. 

MegaSafeuít a z a l s ó v á r o s i 
f ö l d m ű v e s s z ö v e t k e z e t 

Vasárnap délután Alsóvároson 
a Daróczi-féle vendéglőben meg-
alakult az alsóvárosi földmű-
ves szövetkezet. Az alakuló 
gyűlésen Bedő Kálmán ismer-
tette a szövetkezetek munkáját. 
Rámutatott ahra, hogy az ujbir-
tokosok anyagi megerősödését 
és felemelkedését csaK a föld-
műves szövetkezeteken keresztül 
tudja biztosítani a kormányzat. 
A megjelentek egyhangúan elfo-
gadták a szövetkezet megalaku-
lásáról szóló javaslatot és meg-
választották a szövetkezet tisz-
ti karát. Az igazgatóság tagjai 
lettek Kéri Mátyás, Szőke Jó-
zsef, Dudás Mihály, Nagy József, 

Hivatalos Közlemények 

Az „Adóftzelés iránti hirdet-
mény: tárgyra vonatkozó rész-
letes' hirdetmény megtekinthető 
a halósági hirdetőtáblán, Bér-
ház II. emelet. 

Belváros legforgalmasabö 
helyén 

üzleti kirakat 
kiadó. Érdeklődni a ki-
adóban. 


