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dolga volt a földreform végre 
hajtása. 

Mindteme hibák mellett 
1919-es prolelárforradalom nagy 
történelmi lett volt és a ma-
gyar munkásosztály nagy isko-
lája, éppúgy, mint az 1905-ös 
orosz forradalom tanítómestere 
volt az 1917-es nagy októberi 
forradalomnak. 

Ebben az iskolában nevelke-
dett a Magyar Kommunista Párt 
sok jó elvtársa, többek között, 
dfe eisősorban pártunk szerelett 

Egy hijján liárom évtizede 
•áraink, hogy a budapesti gyűjtő-
fogház egyik szobájában a kom-
munista és a szociáldemokrata 
párt vezetői aláírták az egység-
okmányt Egyesült a két mun-
káspárt és ezzel kezdőiét vette 
a magyar történelem rövid, de 
dicső korszaka, a Magyar Ta-
nácsközlársaság. Ezer rágalmat 
és szennyet halmozott rá 25 év 
alatt a horthysta ellenforrada-
lom és ezt még megtetézte a 
jobboldali szoeiáidemokraláik, 

S ^ h S f c vető je , Rákosa Mátyás. 

nelemhamisitása. Itt az idő. 
hogy megmondjuk az igazat és 
a váló tényeket állítsuk szembe 
a rágnlomhadjárattal. Pár nap-
pal ezelőtt szabadon, a nagy 
esemé.ny régi forradalmi fényét 
visszaállítva/ hatalmas lelkese-
déssel ünnepelte a magyar nép 
1848 márciusát, Szegeden rég 
nem látott tömegeket csalt a 
nagv ünnep az utcára: ugyanig}' 
nem hallgathatjuk' ma el a ma-
gyar történelem második nagy 
forradalmi eseményét sem, ami-
kor a magyar munkásság elő-
ször mutatta meg erejét és Íz-
lelte meg a szabadság nagyszerű 
ízét. 

Történetesen a hónap egybe-
esik a szociáldemokrata párt 36. 
kongresszusával, amelyen — 
mint annakidején 29 évvel ez-
előtt — elhatározták az egyesü-
lést a kommunista párttal. Ma-
gától kínálkozik a párhuzam a 
két nagy esemény között. 

Pár évvel a magyar proletár-
forradalom leverelése után a 
Magyar Kommunista Párt ele-
mezte a bukás okait és egyik 
legnagyobb hibaként megállapí-
totta a két munkáspárt egyesü-
lését. Miért volt hiba akkor és 
miért nem az most? 

1919-ben a forradalmi Ma 
gvarországot körösJkörül ellen 
ségek veiték körül. Az Antant 
megkezdte intervencióját a fiatal 
Szovjetünk) ellen és nagy ve 
szélvnek tartotta Középeurópa 
szivében a forradalmi magyar 
népet. Ránk uszította a szom-
széd' népeket, amelyek nem tud-
ták elfeledni véreik hosszú el 
nyomását. A veszélyes helyzet-
bén. a küiső és belső ellenség 
nyomása alatt, a munkásosztály 
csak ugv tudta volna megőrizni 
a hatalmat, ha egységes forra-
dalmi, marxi-lenini állápon mű-
ködő. fegyelmezett párt vezeti. 
Az uj munkáspárt, amely az 
egyesülésből alakult, nem volt 
Sírén élcsapat. Az uj pártban 
bennmaradták a jobbóldali szo-
ciáldemokraták, akik aknamun-
kát fejtettek ki a Tanácsköztár-
saság ellen. Nem átalloltak vas-
utassztrájkot szervezni az ellen-
forradalom megrendelésére. A 

Íobholdali szociáldemokraták 

:özött volt már akkor Peyer 
Károly, aki 1919 januárjában a 
-salgótarjáni tüntető kommunista 
bányászok közé lövetett. Az 
egyesülés egybe napról a má-
sikra történt, minden előkészités 
nélkül, úgyhogy nem volt idő 
sem az ideológiai, sem a poli-
tikai és szervezeti egység előze-
tes megteremtésére. Ezekből a 
hibákból okult a magyar mun-
kásosztály és most az egység 
előfeltételeként erélyes harcot 
indított a jobboldali szociálde-
mokraták eiten. Ugyanekkor az 
Egységbizottságok még a for-
mális egyesülés előtt marxista-
leninista alapon megteremtik a 
politikai, ideológiai és szerve-
zeti egységet is. 

Hibát követett el a 19-es 
egyesült párt azzal is, hogy ném 
osztotta fel a földet azonnal a 
szegényparasztság között. Ezt is 
korrigáltuk 1944-ben, amikor a 
Magyar Kommunista Párt kezde-
ményezésére a demokrácia első 

A magyar proielárforradLilom 
megnövelte a munkásosztály ön-
tudatát. Magyarországon és az 
utódállamokban ebből az erköl-
csi tőkéből táplálkozott a ma-
gyar forradalmi munkásmozga-
lom. A Tanácsköztársaság meg-

nz mutatta, hogy a magyar mun 
kásosztály még a legsúlyosabb 
körülmények között is képes na-
gyot alkotni és országét kormá-
nyozni. Az ellenforradalom fül-
siketítő ordítása sem tudta el-
hallgattatni azt a tényt, hogy 
a magyar munkásság 1919-ben 
kiállt á magyar függetlenségért, 
amikor a győzelmes imperializ-
mus felvonultatta ellene csapa-
tait. A nyugati imperializmusnak 

Horthyék hódoltak be, nem a i vezőbb körülmények között foly-
magyar munkásság. tatja a magyar munkásosztály 

Március 19-én emlékeznünk I l l a g* b a r c á l a végső célért, a 
kell a magyar munkásosztály I ^ T e ' T a S u ' n k ' i n n f a n ^ y 
dicsőséges harcára és azokra • a ™ , , , € n n a a

r 

n mártiirnlim A f t , hnr®i,,n ni. októberi lorradalomnak, Lenin-a mártírokra, akik a harcban el 
estek, vagy akiket a fehér,terror 
a legnagyobb kegyetlenséggel 
elpusztított. Minden hazug ellen-
propaganda ellenére az igazság 
az, hogy számuk sokszorosan fe-
lülmúlja azokét, akiket, mint a 
nép eiiensegedt, a forradalom 
megsemmisített. A hiba az volt, 
hogy a forradalom vezetői tui-
kim éle lesek voltak a nép ellen-
ségeivel szemben. 

Ma, 29 évvel a tanácsuralom 
megalakulása utón sokkai ked-

nek, most Lenin és Sztálin or-
szága hozta meg a felszabadu-
lást. Akkor ellenséges országok-
kal voltunk körülvéve, ma ba-
ráti országok nyújtják segítő 
kezüket. A magyar népi köztár-
saság talán lassabban, dte biz-
tosan halad a szocializmus felé, 
mint a Tanácsköztársaság. Az 
akkor elkövetett hibák ma eré-
nyeink leltek. Harcuk nem volt 
hiábavaló, magasra emeljük az 
1919-ben sárbataposott vörös 
zászlót! 

ü munkaverseny harc a nemzeti 
függetlenségért, a demokratikus 
jogokért, népünk jólétéért 

— állapította meg Kossá István a szakszervezeti titkárok 
országos értekezletén 

Szombaton reggel ült ösz-
sze a szakszervezetek titká-
rainak első országos értekez-
lete, hogy megvitassa az idő-
szerű kérdéseket és a bekö-
vetkezett politikai és gazda-
sági változások következtében 
a szakszervezetekre háruló uj 
feladatokat. 

Ilaruslyák József, a Szak-
szervezeti Tanács elnöke nyi-
totta meg az értekezletet. 

Ezután Kossá István főtit-
kár vázolta a szakszerveze-
tek uj feladatait, a demokrá-
cia és a szakszervezetek vi-
szonyát a termeléshez. 

Hazánk a dolgozók, a mun-
kásság, parasztság és hala-
dó értelmiség országa lelt. 
Ebből következik, hogy a 
dolgozóknak ma már más-
képpen kell viszonyulniok 
ahhoz a termeléshez, ame-
lyek most már a dolgozók 
államának erejét növelik és 

dúlnak, nem a magyar dolgo-
zóknak, hanem idegen impe-
rializmusnak érdekeit szol-
gálták. Rámulatott arra, hogy 
a szakszervezeti egység eddig 
csak formalitás volt. 

Ipari szervezkedés 
A mai szakmai szervezke-

dés lényegies akadálya a szak-
szervezetek továbbfejlődésé-
nek és hatásos irányító mun-
kájának. 

Ma már az üzemek' munká-
sai maguk is követelik az 
ipari szervezkedésre való 
áttérést. 

Az ipari szervezkedésre való 
áttérés csak fokozatosan tör-
ténhetik meg. Ehhez az első 
lépés a kisszervezeteknek be-
olvasztása a nagy szakszer-
vezetekbe. Ezen a téren tör-
tént már intézkedés. A szer-
vezkedéssel összefügg az ön-
kéntes szakszervezeti tagság 

ahhoz az államhatalomhoz, problémája. Nem helves min-
amely a dolgozók érdékeit denk.it válogatás nélkül arra 
szolgálja. kényszeríteni, hogy a szak-

Eltávolitjuk a szakszerveze- szervezet tagjává legyen. Nem 
ti életből és szakszervezeti ta- , helyes ez azért, meri ezzel 
nácsből azokat, akik a fejlő- ellenséges elemeket viszünk 
déssel tudatosan szembefor- bele a szakszervezetekbe. 

Meg kell szilárdítani a szakszervezeti 
legyeimet 

Hangsúlyozta ezután, hogy 
meg kell szilárdítani a szak-
szervezeti fegyelmet. 

A szakszervezetek, vagy a 
szakszervezeti tanács hatá-
rozatai kötelezők és azokat 
végre kell hajtani. 

A fegyelem nemcsak a tagok-
ra, hanem egyes vezetőkre is 
vonatkozik. Önkéntes fegyel-
met akarunk, olyan vezető-
ket, akiket a tömegek szeret-
nek és becsülnek. 

A továbbiakban a szakszer-
vezetek belső ügyvezetési kér-
déseiről beszélt. 

Meg kell változtatni a mun-
kásság viszonyát a terme-
léshez. A munka többé nem 
kényszer, hanem önkéntes 
vállalkozás. Többet kell lö-
rődniök a szakszervezetek-
nek a termelési kérdésekkel 

A szakszervezeteknek a szé-
les tömegek nevelésével isfog-
lalkozniok kell. Meg ke'l vál-
toztatni a szakszervezeti is-

gükévé teszik, ellenőrizzék 
az üzemi bizottságok mun-
káját és csak rajtuk keresz-
tül fordulhassanak a dolgo-
zók a szakszervezetekhez. 

Meg kell szüntetni a bizal-
miaknak a munka alól való 
mentességüket. 

Hangsúlyozta, minden szak-
szervezetben fel kell állítani 
egy ifjúsági titkárságot. Fel 
kell karolni a dolgozó nők 
problémáit. 

Végül a munkaverseny je-
lentőségét méltatta. Hangsú-
lyozta, 

a munkaverseny tulajdon-
képpen harc a nemzeti füg-
getlenségért, a demokra-
tikus jogokért, népünk jólé-
téért. 

Az uj népi demokratikus tár-
sadalomban az egyén értékét, 
megbecsülését végzett munká-
ja jelenti majd. Az uj szocia-
lista morált kell megterem-
teni, amely az egyént nem a 
haszonszerzésre, hanem a köz-
szolgálatnak neveli. Ha min-
denki a tőle telhető legjobbat 
és legtökéletesebbet nyújtja a 
szakszervezeti mozgalomnak, 
a magyar dolgozók és az 
egész nemzet szeretete és 
megbecsülése fogja övezni és 
ezen felül mindazokat, akik 
hozzásegítették c nagy moz-
galmat, hogv helyesen tudja 
a rá váró feladatokat megol-
dani. 

A főtitkár beszéde után 
megindult a vita. 

kólák tanulási anyagát is. 
Döntő kérdés, hogy a minő-
ségi munkanevelésen keresz-
tül uj munkásinlelligenciát ad-
junk a nemzetnek. 

Az üzemi bizottságok 
uj feladata 

H angsulyozta: el érkezőit az 
ideje, hogy rendezzük az üze-
mi bizottságok jogait és te-
vékenységét. 

Az üzemi bizottságok betöl-
tötték feladatukat, most uj 
feladatok várnak reá. Ezek: 
a termelés fokozására való 
törekvés, a termelés meg-
szervezése, a termelékenység 
fokozása, az üzemek észszc-
rüsilése. 

Ezután a bizalmi testület 
munkásságával foglalkozva 
hangsúlyozta, vissza kell ál-
lítani a bizalmiak munkakö-

Akcióegységet alakított 
a négy koalíciós párt 
újpesti szervezete 

A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, 
a Független Kisgazdapárt és a Nemzeti Parasztpárt új-
pesti szervezetei elhatározták hogy teljes akcióegységre 
lépnek. Közös kiáltványukban a következőket irják: 

• Ennek az elhatározásnak jegyében megvalósítjuk a ki-
tűzött időre a hároméves tervéi, fokozottabb erővel való-
sítjuk meg a dolgozó, nép életszínvonalának emelését, haté-
kony és állandó ellenőrzés gyakorlásával biztosítjuk a de-
mokratikus álnevelést, kitartó és könyörtelen harcot in-
dítunk és folytatunk a reakció minden megnyilvánulása és 
maradványa ellen akár a hivatalokban, üzemekben, isko-
lákban vagy egyházi köntös alá rejtőzve jelentkezik.* 

Curie asszony: 

fiz Egyesül! Államokban hiányzik 
a szabadság 

A bevándorlási halóság pén-
teken délután szabadönbo-
csájlolta Iréné Joliot-Curie 
asszonyt. Curie asszony ügyét 
azonban tanulmányozzák az 
ígazságügyminj'sztériumban. A 
szabadonbocsájlás Franciaor-
szág amerikai nagyköveté-
nek a külügyminisztériumban 
tett erélyes tiltakozására tör-
tént. 

Curie asszony kijelentette a 
sajtó képviselői előtt: Nem 
nagyon lepett meg letartózta-
tásom, mert a legfrissebb ese-
mények a világon azt bizo-
nyították, hogy az Egyesült 
Államokban tökéletesen hí-

rét cs tekintélyét, mégpedig P:nyzik a szabadság. Tizenöt 
azáltal, hogy j napot tölt az Egyesült Álla-

a bizalmiaknak kötelessé- • mokban, meglátogat hét vá-

rost, ahol szót emelt-a spanyol 
köztársaság érdekében és 
pénzt gyűjt. 

M a n y i l i k m e g a F o r u u Kiub 
Ma délelőtt 11 órakor a 

Berzsenyi-utca 2. számú szék-
házában nyilik meg ünnepé-
lyes külsőségek között Szeged 
haladó értelmiségének klub-
ja: a Fórum Klub. A megnyi-
tóbeszédet Ortutay Gyula kul® 
tuszminiszter és Kállay Gyu-
la elvtárs, országgyűlési kép-
viselő mondja, majd1 művé® 
szi műsor következik. 

Keddtől kezdve a klubban 
minden este gazdagon felsze-
relt könyvtár áll a tagok ren-
delkezésére. 
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0 jogi karok közgazdaságtudományi osztállyal való 
kibővítését javasolja a szegedi egyetem jogi kara 

Négy uj tanszéket állítanak fel a jogi karon 
A 

jogi 
szegedi tudományegyetem 
kara nagyjelentőségű ter-

vere let dolgozott ki, amelyben 
vaiamennyi egyetem iogi kará-
nak közgazdasági* osztállyal való 
lílMivitésél javasolják, egyúttal 
}xxllig a karnak jog- és 'közgazda-
ságtudományi elnevezést adná-
nak. r I 

A Délniagy.Írország munkatár-
sának nyilatkozott crrŐL a kér-
désről dr. M a r t o n y i János 
egyetemi tanár, a jogi kar dé-
kánja, aki UT. Bén is György 
professzorral dolgozta ki az cr-
rovonatkozó iavasiatot. 

— A k'bövilell jogi karnak — 
mondotta Martonyi professzor 
két osztálya lenne, mégpedig a 

Jogi és lUÍaniludoiiiányl, a má-
sik pedig a közgazdaság' és tár-
sadalomtudomány*. osztály. Ezt 
az elgondolást a* jogi karnak az 
a felismerése hozta létre, hogy 
a jog nem öncélú dolog, hanem 
szorosan összefügg a társadalmi 
és gazdasági élet fejlődésével, 
ezenkívül a társadalmi erővi-
szonyok formálják a mindenkori 
jogot. Eddig csak a budapesti 
műegyetemen müköd'ött közgaz-
dasági kar, ameiy azonban túl-
zsúfolt volt és igy a magyar 
kultúrpolitikai fejlődés szem-
pontjából kívánatos, hogy a vi-
<féki egyetemek is Közgazdasági 
karokat" létesítsenek. 

Martonyi professzor elmon-
dotta beszélgetésünk során,hogy 
a jogi kar figyelemmel volt en-
nek a kérdésnc.c felvetésénét 
arra is. hogv az- államháztartást 
no érje különösebb megterhelés. 
A kidolgozás alatt álló szabály-
zat szerint ezért a két osztály 
tantárgyai részlten közösek len-
nének ós igv csak négy uj tan-
szék megszervezéséré lenne 
szükség, mégpedig társnilalom-
tndom-íny*, szociológ'aí, lovábbá 
szöve'kezellndom inv", gazéaság-
polllfka* és iizemjazdasaiji tan-
szék megszervezésére^ 

— A gazdaságpolitika és szö-
Velkczettudomány körében tar-
tamié előadások során különö-
sen Figyelmet fordítunk az ag-
rár szempontokra, Szeged mező-
gazdasági jellegénél fogva — 

folytatta a dékán —, ezenkívül 
a földmű vessző vet kezetek kiépí-
tésével kapcsolatos szákkérdé-
sekre is. Az üzemgazdasági tan-
szék előadásaiban arra lennénk 
figyelemmel, hogy az államo-
suíó nagyüzemek Számára szak-
képzett tisztviselőgárdát nevel-
jünk. A fcLáiliitanctó tanszakokon 
kívül számos kisebb gyakorlati 
tantárgyat is adnának élő, ame-
lyet a gyakorlati élet fcl'kért 
szakemberei látnának el. 

Beszélgetésünk végén Marto-
nyi dékán hangsúlyozta, hogy 
mindezeknek a terveiknek a meg-
valósításához feltétlenül szükség 
van arra, hogy ujabb helysége-
ket Cs btztos'isanak a jogi kar 
számárat ezért egyetem: épít-

kezésekre lenne szükség, amely 
mindedképpen előnyös lenne 
Szeged kulluráL's és' gazdásági 
szempontjából egyaránt. 

Érdeklődéssel figyeljük a sze-
gedi tudományegyetem jogi ka-
rának felvetett értékes javasla-
tát, amelyet előadlak dr. Ale-
x i ts György elvtárs, kultusz-
áltani titkárnak is szegedi láto-
gatásakor és értesülésünk sze-
rint a mai napon terjesztik a 
Szegedre érkező O r t u t a y kul-
tuszminiszter elé. Véleményünk 
szerint megfelelő szakemberek, 
demokratikus tudósok beállítá-
súval ez az egészséges ötlet két-
ségtelenül hasznos fejlődést je-
lentene egyetemi oktatásunk te-
rén. • l 

A munkáspártok egyesülésének 
nem megindítója, hanem befejezése fesz 

az egyesülési kongresszus 
A két munkáspárt nagybu-

da,pesti titkárainak közös ér-
tekezletén Kádár János elv-
társ hangsúlyozta, az egység-
bizottságoknak ugy kell vé-
gezniük munkájukat, hogy 
még a juniusi egyesülési kon-
gresszus előtt be tudják fe-
jezni Nagybudapesten azegy-

gyen 
nek. 

a két párt egyesülésé-

Marosán György elvtárs ar-
ra hívta fel a szociáldemokra-
ta titkárokat, hogy a jobbol-
daliakat könyörtelenül távo-
lítsák el soraikból. Egy sok-
kal magasabb szinten álló 

séges szervezetek megterem-1 Pírt tagjai leszünk — mon-
tését. Az egyesülési kongresz- dotto —, ezt a keretet gaZd'a-
szus nem megindítója, hanem giljuk most értékes szociál-
befejező aktusa kell, hogy le- demokratákkal. 

Reméljük, hogy a kialakuló munkaverseny hároméves tervünk sikerét, 
demokráciánk erősödését szolgálja 

Tovább gyűrűznek a munkaverseny 
hullámai a szegedi üzemekben 

A vörös Csepei felhívására 
indított munkaversenyéket az 
elmúlt héten Szegedén tovább 
szervezték. Szeged mindén jelen-
tős üzemélien megtartott szak-

Munkasegélyt kapnak 
a szegedi munkanélküliek 

A szegedi munkanélküliek kül-
döttség;'nek kérésére Gváni Im-
re főispán, Tombácz Imre elv-
társ, az MKP nagyszegedi vég-
rehajtó bizottságának elnöke és 
Papdii György elvlárs Budapes-
ten járt. Az építés- és közmun-
kaügyi minisztériumban, vala-
min! a tervhivatalnál előtárták 
a munkanélküliek nehéz helyze-

tét és legalább a húsvét előtti 
időre munka segélyt kérlek. 
Húszezer forint kiutalást kaptak' 
erre a célra, amelyből hétfőn 
300 munkanélküli foglalkoztatá-
sát tudják megindítani a város-
ban folyó utaiapozá.si munkák-
nál. Ez a munka körülbelül 'hat-
van forint keresetet biztosit ©gy 
személynek. 

H ú s v é t r a b o r o k 
S á n d o r Béla i t a l á r u - ü z l e t é b ő l 

é s l i k ő r ö k 
a Föpostánál 

Legújabb O R I O N r á d i ó k a t 
9 havi részletre adok 

K e l e m e n M a r t o n Ke lemen -utca 11. 

Az ország többi városai is követik 
Szeged közigazgatási munkaverseny-
telhivását 

Jelentettük, hogy Szeged' köz-
igazgatási munkavorsenyre hívta 
ki Debrecen, Kecskéméi és Hód-
mezővásárhely hivatalait, városi 
üzemeit. Ezek a városok el is 
fogadták a .viliivást és szomba-
ton délelőtt elküldték megbízot-
taikat Szegettre és részletesen 

szakasza március 15-től augusz-
tus 31-ig, a második szakasza 
pedig az év végéig tart. 

A versenyt egyébként nagy 
tetszéssel üdvözölték a Buda-
pesten most lezajlott polgármes-
teri értekezleten is és ethatá-

raegbeszülték a versenyfeltétele-1 rozták, hogy az ország többi vá-
kiot Dénes polgármesternél a vá- rosúban is hasonló versenyeket 
ros vezetőivel. A verseny első rendeznek. 

n a g y v á l a s z t é k b a n 
részletre is. Javítások jótállással 

D é r y E d e Szeged, Kiss-utca 3. sz-

szervezeti napokon a szakszer-
vezeti kiküiG'ötlék ismertették a 
további fe.léteteket, eljárást, a 
munkaverseny különböző szabá-
lyait. 

A lezajlott szakszervezeti na-
pokon az üzemekben a munká-
sok maguk is felszólallak, ész-
revételeket. indítványokat nyúj-
tottak be a versennyel kapcso-
latbán. A gyufagyárban például 
hangulat alakult" ki a versenyt 
esetleg akadályozó elemek meg-
rendszabályozására. A gyufagyá-
ra dolgozók külön örömmel vet-
ték Kossá elvlárs minap han-
goztatott szavait: (Magunk kö-
zött is megteremtjük a tiszto-
gatást ...» 

A közüli hid' munkásai cgyem-
berként fogadták el a Margit-
hidat építő munkások verseny-
re való fihivását. ' • 

— Elfogadjuk a 'kesztyűt — 
mondják — annál is inkább, 
mert az ujszegedi oldalon emelt 
kapun kiírt jelmondatunk — 
munkásegységgel a hároméves 
tervért — erre -kötelez bennün-
ket. 

A Lemezgyár munkásai szer-
dán a MÁLLERD liárosfi enyve-
zeltleniezgvárat hivta ki. Szeret-
nénk. ha a kialaküló verseny 
a hároméves tervünk ^ikerét, 
demokráciánk erősbödését szol-
gálná — mondják kihívásukban. 
— Ugyanakkor az újpesti Fnr-
itt'r és I.oinezniüvek kihívását is 
elfogadták. 

A következő héten előrelát-
hatóan tbvább gyürüziiekj a ver-
seny hullámai a szegedi üzemek-
ben. i 

— Rémhirlerjcszlő egyete-
mi hallgatók. Az állam védel-
mi osztály őrizetbe vette Mu-
csi Pál, Laffers Zoltán és 
Hajnal Pál szegedi egyetemi 
hallgatókat, mert bent az 
egyetemen és kint a "városban 
dem okr áciaellenes k ij elen lé-
seket tettek és rémhíreket ter-
jesztettek. A három egyetemi 
hallgatót átadták a népügycsz-
ségnek, ahol elrendelték elő-
zetes letartóztatásukat. 

h i r e k 

A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK 
Mérsékelt északnyugati, nyugati szél, változó felhőzet* 

többfelé futóeső, a hegyeken esetleg kisebb havazás/A hő-
mérséklet emelkedik. ' 

A Tisza ma Szegednél 168 (35). Vízének hőmérséklete 
6 fok. 

N A P I R E N D 
Vasárnap, március 21. 

Nemzeti Szinház délután 3 
órakor: Titanic keringő. (K. M. 
béri.) Esle 7-kor: A mosoly or-
szága. (Bérletsz.) 

Széchenvl Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél 8: Talpig úrinő. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt fél 10 órától fél 2 óráig 
folytatólagos előadások. 

Rákóczi Mozi: fél 0 és fél 8: 
Helenkint egyszer láthatom. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Láthatatlan pofonok. 

Korzó Mozi: 3, féi 6, 8 óra-
kor : JBern a de tte. 

Muzeum- szépművészeti és ős-
régészeti osztály nyitva 9—2-ig. 

Egyelemi könyvtár: zárva. 
Somogyi könyvtár: zárva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3; 

Just Frigyes: Petőfi S.-sugárul 
59; Török Márton: Csongraídi-
sugárut 14; Selmcczi Béla: So-
mogyitelep IX. utca 489. 

— Nagyheti istentiszteleti 
sorrend a fogadalmi temp-
lomban Március 21-6n, virág-
vasárnap délelőtt 10 órakor 
barkaszent el és. Végzi a me-
gyésfőpásztor. Szentmise alatt 
Passió. 24-én, nagyszerdán 
délután 3 órakor Jeremiás si-
ralmai. 25-én, nagycsütörtö-
kön délelőtt 9 órakor püspö-
ki szentmise, közös szent.ál-
doz,ás, olajszentelés. Délulán 
3 órakor Jeremiás siralmai. 

— A nagyheti islentisztele-
íek rendje a reformátusoknál. 
Virágvasárnapján a Kálvin-
téri templomban délelőtt liV-
romnegyed 9, 10 és délután 5 
órakor, a Honvéd-téri temp-
lomban pedig délelőtt 8 és 
11 órakor lesznek ünnepi is-
tentiszteletek. Nagyhét min-
den napján délután fi órai 
kezdettel bűnbánati istentisz-
teletek, amelyeken az ünnepi 
urvacsoraoszlásokrn JÍ észül 
fel a gyülekezet. Ezeket a 
bűnbánati istentiszteleteket s 
az urvacsoraosztásokat is a 
Kálvin-téri temolomban tart-
ják. 

— A Zsidó hitközség szék-
házában kedden délután 6 
órakor baráti összejövetel ke-
retében Groszmann Sándor, a 
Magyar Cionista Szövetség in-
téző bizottságának tagja, aki 
néhány hete tért vissza pa-
lesztinai útjáról, előadást tart 
a szentföldi helyzetről. 

H á r o m e z e r forintot 
juttattak el iaz Ujszegedi 
Kendergyár d'olgozói és igaz-
gatósága a Nemzeti Segély 
Szegedi csoportjához a gö-
rög szabadságharcosok ja-
vára. Szeged legnagyobb 
üzeme létszámához képest 
megfelelően támogatja a sa-
ját, de minden nép szabad-
ságáért is hősi küzdelmet 
vivó görögöket. 

— A rókusí MKP és az 
SzDP húsvét hétfőn délután 
4 órai kezdettel Darvas Jó-
zsef: »Szakadék« cimü drá-
máját ad ják elő a rókusi kul-
túrházban a szegcdi kender-
fonógyár kulhírcsoportjának 
közreműködésével. Belépés 
díjtalan. Mindénkit szeretet-
tel vár a rendezőség. 

— Toléereamiénv: MTK—Cse-
pel lá ) (1:«). 

x Húsvétra finom szesz 
nagyban és kicsinyben kap-
ható ifj. Tóth Andrásnál, 
Arany János- és Berzsenyi-
utca sarok. 

Ajánlunk 
raktárunkról szállítható 

kézimunka 

ZEFÍR 
GYAPJÚFONALAT 
különböző színekben. 
Rendelésével forduljon 

KIST ARCSfll 
FÉSÜSFONOGYÍR R.-T. 

Üzemét Bérlő Kft. közp. 

irodájához Budapest, V., 
Szent István-lér 12. 

Telefon; 129-656, 126-297 

Szinház • f i l m •Művészet 

B a l á z s G . Árpád kiállítása 
Az Újságírók és Művészek 

Otthonában igazi, vérbeli mű-
vész élettől és erőtől duzza-
dó gyűjteménye sorakozik fel. 
Különösen nagy kialitásuak 
monolipiai és linóleum-met-
szetei. 
. Igazi proletárfestő, témáit is 
ebből a körből merili. Az em-
ber érzd a magvető, a kapáló 
és favágó munkások fáradtsá-
gát és hallja ziháló létekze-
tüket. Ugyanúgy látja a pro-
letárnegyedek ütött, kopott 
házait, az előttük álldogáló 
teherhordó lovakkal, melyek 
szintén a nagy, nehéz mun-
ka szenvedő alanyai. 

Képei között legjobban tet-
szett a szarajevói utcarész-
let, Teherhordó' ló, bosnyák 
leány, belgrádi utcarészlet, 
hordárok, magvetők képei és, 
grafikái. 

Meggyőződésünk, liogy szép 
anyagi és erkölcsi eredmény-
nyel zárul majd a kiállítás, 
amelyet két hétig, délelőtt 10 
—délután 5 óra között tarta-
nak nyitva. 

Dinnyés Ferenc 

Collegium Musicum 

Holnap, hétfőn este fél 8 
órakor lesz Szerdahelyi 
László hcgcdüeslje a Colle-
gium Musiicum Vil i . bérleti 
hangversenyeként a Zenekon-
zerv a lóriu mbaji. K özrem ükö-
dik Ág Magda (zongora). Mű-
soron Mendelssohn hegedű-
versenye, Szatmári Géza he-
ged ü-zon gor a szonátáj ának 
szegedi bemutatója, d'r. Bá-
rányi János egy hegedüátira-
tának első előadása is szere-
pel. 

Jegyek 2 forinttól a'tKonzer-
vatóriumban és az esti pénz-
tárnál válthatók. 

oOo 

x Odnoposofí: ápr. 1. A je-
lenkor egyik legkiválóbb he-
gedűse, a boszorkányos tech-
nikájú amerikai művész: Od-
noposoff ápr. 1-én, csütörtö-
kön tartja meg szegedi hang-
versenyét. Tisza fél 8. (Kon-
cert mesterbérlet VII.) 

x Rrilliáns ékszert és kar-
órát igen magas árban meg-
vételre keresek. Físchcr ék-
szerész Szeged, Klauzál-tér 3. 

— A Magyar Nők Demokra-
tikus Szövetségének ujsomo-
gyilelepi csoportja e hó 21-én 
délután 5 órakor nőnapot tart 
az u j somogyi telepi iskolában. 
Előadó Klonga Miklósné. 
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Komócsin Zoltán és Simon Béla elvtársak 
nyilatkoznak a nagyszegedi Egység-
bizottság megalakulásának jelentőségéről 

A két munkáspárt viszonyá-
ban és az egységes munkáspárt 
megteremtéseben döntő l'gnlos-
ságu a munkáspártok nagysze-
gedll egységbizottságának meg-
alakulása. amelyről lapunkban 
mór beszámoltunk. Az egység-
bizottság létrehozásával az első 
konkrét lépés történt meg az 
egységes munkáspárt megterem-
tése felé. A Délmagyarország 
munkatársa felkereste Komó-
csin Zollán elvtársat, az MKP 
rlagyszegedti végrehajtó bizottsá-
gának titkárhelyettesét, aki tagja 
az egységbizottsá'gnak, hogy nyi-
latkozzék riéhiny kérdésben en-
nek az uj szervnek jelentőségé-
ről. 

— Mfl a legfontosabb fel-
adata az egységb zottságnak? 
— lettük lel az első kérdési. 

— Legfontosabb feladat — 
mondotta —, hogy ez a:bizottság 
a két párt országos egységbizolt-
ságának határozatait a nagysze-
gedi területen maradéktalanul 
végrehajtsa. Az első ós legköz-
vetlenebb feladat már most biz-
tosítani a két párthoz tartozó 
— egyelőre még különálló — 
szervezőiek egységes politikai 
és szervezeti vezetését. Az egy-
ségbizottstíg legfontosabb poli-
tikai irányító szerve a 'két mun-
káspárt nagvszegedi szervezeté-
nek. A megbeszéléseken hozott 
határozatok Végrehajtása mind-
két párl vezetőire és tagjaira 
kötelező. 

— Beszélhetünk-e nu'trs 
eredményekről? — kérdeztük 
tovább. 

— Igen — kaptuk az örven-
detes feleletet. —- Már az ala-
kuló értekezleten két fontos vo-
natkozásban igen jelentős hatá-
rozatok születtek meg. Az egyik 
a helyi jobboldali szociáldemo-
kraták eltávolítására vonatkozik, 
a másik az üzemi és kerületi 
szervezetek munkájának egybe-
hangolását célozza. 

Arra a kérdésünkre, hogy 
milyen hatást vált k!i a kél 
párt tőme&riből az egyséjbV 
zotlság megalakulása, a kö-
vetkező választ kaptuk Komő-
es:n Zoltán elvtárstól: 

— Teljes határozottsággal ál-
lítom, hogy mind a kommunista, 
mind' a szociáldemokrata elv-
társaink megelégedésével talál-
kozott máris a nagyszegedi egy-
ségbizottság . megalakítása. Tö-
megcink most már nemcsak ér-
zik) dé egyre határozottabb for-
mában látják is, hogy az egy-
séges párt megalakulása a kö-
zeli jövőben megtörténik. Külö-
nösen az üzemekben nagyon sok 

Ezrek és ezrek nézték és 
gyönyörködlék 10 napon 
keresztül a szépségben 
és művészetben minden 
eddigit túlszárnyaló ame-
rikai Mopex-filinben! 
Még tovább játszuk ma 
vasárnap, hétfőn és ked-

den uloljóra! 

FRANZ WERFEL: 111 
A hívőket megerősiti a 
kételkedőket elgondolkoz-
tatja! 

A hit felemelő ereje su-
gárzik ebből a természet-
fölötti hatású filmbői, 
mely a lourdési jelené-
sekről szól! 

Előadások: 3, fél 6 és 8-kor. 

zavaró, a termelési versenyt 
hátráltató vitát és körülményt 
szüntetünk meg egycsapásra 'a 
két munkáspárt szervezeti egye-
sülésével. 

Végűi me»Hkér;ltezíük még, 
hogy az egységb'zottság ho-
gyan v'szonynl a másik két 
koape'ós párthoz és a tét 
munkáspárthoz nem tartozó 
tömeg'ékhez. 

— Azok a demokratikusan 
gondolkodó és velünk együtt-
működő Darál aink — mondotta 
Komócsin elvtárs —, akik a 
Kisgazdapártot, illetve a Nem-
zeti Paraszlpártöt vezetik, bi-
zonyára örömmel fogadták az 
egységbizottság megalakulásá-
nak híréi. Kapcsolatainkat a 
másik két koalíciós párthoz nem 
lazítja, hanem még szorosabbá 
leszi az egységbizottság megala-
kulása. Kisgazdapárti és pa-
rasztpárti barátainknak ludniok 
kell, hogy a két munkáspárt 
egyesülése nagymértékben hoz-
zásegít bennünket kapcsolataink 
további elmélyítéséhez, ami ter-
mészetesen a gyakorlati együtt-
működést még könnyebbé és 
eredményesebbé teszi. 

— Ismeretes — folytatta —, 
hogy Szegeden is, mint bármely 
részén az országnak, a Kom-
munista Pirt tagfelvételi zárla-
tának feloldása után hatalmas 
tömegekben jelentkeznek felvé-
-iclre a legkülönbözőbb dolgozó-
rétegék. Egyre többen vonják 
le a politikai nézetükben beál-
lolt változás következtetéseit 
ugy, hogy a Kommunista Párt 
tagjai sorár>a lépnek. Az egy-
ségbizottság megalakulása ezt a 
folyamatot meggyorsítja. A két 
munkáspárt politikai e.s szerve-
zeti ereje fiEk összpontosítása jó 
hatást vált ki a demokratikusan 
gondolkodó tömegekbőt é\ szíve-
sen csatlakoznak az országos és 
helyi viszonylatban legnagyobb 
politikai, társadalmi erőt jelentő, 
valamennyi dolgozó réteg érdé-

keit legnagyobb sikerrel képvi-
selő egységes párthoz. 

Komócsin Zoltán elvtárs ér-
iékes nyilatkozata uLán Simon 
Iiéla elvtársat, a Szociálde-
mokrata Párt titkárát, az egy-
ségbdzoltság tagját kerestük 
fel, hogy nyilatkozzék ezzel 
kapcsolatban a szeged'' vv 

• szonylalban végrehajtandó 
p'rttszlogaiásról. 
--- A harminchatodik: pártkon-

gresszus — mondotta Simon elv-
lárs — leijes egészében az egy-
séges munkásosztály érdekének 
megfelelően hozta meg határo-
zatait. Ennek alapjlg feltétlenül 

végrehajtjuk a legszigorúbb köz-
ponti utasitás egyikét, hogy pár-
tunkat minden körülmények kö-
zött megtisztítsuk a jobboldali 
elemektől. Természetesen ke-
vésbbé szigorú elbírálás alá' es-
nek azok, akik kellő tájékozott-
ság hiányában, félrevezetésből 
csatlakoztak a jobboldali felfo-
gás mellé, de becsületes szán-
dékú dolgozóx voltak1 és hajlan-
dók voltax áldozatókat hozni az 
újjáépítés vonalán a demokrá-
ciáért. Az ilyeneknél méltányo-
sak leszünk. Azokkal 
a jobboldaLi l'eli'ogásuakkal 
szemben viszont, akik pártunk-
ban vezető tisztséget töltöttek 
be, vagy egyéb vezető állásban 
korrupaió folytán igyekeztek 
könnyű életet bizlositani maguk-
nak, "a legszigorúbban járunk el 
és könyörtelenül eltávolítjuk a 
pártból) Ugy tartjuk, hogy ez 
elengedhetetlen fettétel a meg-
ingathatatlan, egységes munkás-

párt szempontjából. 

Megkérdeztük ezután, hogy 
mnt lesz a Szocúíldeniokralli 
Párt Ingjanak marx>sta-len> 
uiisla szellemben való neve-
lésére. 

—' Felaaátunk megsokszorozó-
dott az oktatás terén — vála-
szolta Simon elvtárs —, mivel 
a hosszú évűken keresztül félre-
vezetett, de egyébként jószán-
déku dolgozókat fel kell vilá-
gositanunic, jó útra keit téríte-
nünk. a pártunkat illető helyte-
len politizálás szempontjából és 
meg kelt tanítanunk őket osz-
tályharcos politikára. Másik fel-
adatunk, hogy a marxista osz-
tályharcos politikát ki kell egé-
szítenünk a leninista osztályhar-
cos politikával, amely az egye-
düli ut a dolgozók forradalma-
sítására, a forradalmi szellem 
kifejlesztésére és vívmányainak 
megtartására. 

M u n k á s ö n t u d a t é s b e c s ü l e í 
A SZEGEDI KENDERFONÓGYÁR R.T. 

eddigi eredményeinek titka 
É I m u n k á s o k l e n d i l i k e l ő r e a t e r m e l é s i 

A Szegcdi KenderfonÓgyár Rt. városunk második textil-
üzeme. Mig az ujszegedi gyárat a háborús rombolások, 
későbbi politikai helyzet eredményeiben némileg befolyár 
subák, a Szegedi Kendergyár állandóságot és lassú, biztos 
növekedést mutat a termelés terén. 

Még az aszály előidézle nyersanyagkiesést is kihever-
ték, a második tervfélév' előirányzatát teljesítetlek, sőt fe-
lülmúllak. Ezek az eredmények" a szervezettségnek, a szel-
lemi és fizikai dolgozók összehangoltságának, nem utolsó-
sorban azonban a jó munkászcllcmnek köszönhetők. 

Végső fokon az üzem len-
dületét a munkában kitűnők, 
az élmunkisok viszik maguk-
kal. A Szegedi Kenderben 
úgyszólván minden üzemrész-
legben élmunkások tűnnek ki, 
akik e régen nem látott már-
ciusban tettekre gyürkőznek, 
hogy a magyar, demokrácia 
nagy termelési csatájában a 
végső győzelemre vigyék üze-

Az ötvenéves évfordulóját ünneplő 

Kiauzái Gábor gimnázium diáksága 
m u n k a v e r s e n y r e hívja ki Szeged 
középiskoláit 

Az országos munkaverseny' 
mégmozgatja az ifjúságot is. 
Az ifjúmunkások a SzIT irá-
nyításával kapcsolódnak a 
mozgalomba, az értelmiségi if-
júságból a különböző egyete-
mek diáksága a »Tanulj*töb-
bel? akció keretében versen-
genek egymással. A középis-
kolások is csatlakoznak a 
versenyhez, egymással mér-
kőznek janulás, közösségi 
szellem, sporlkullura fejlesz-
tése lerén. 

A szegedi Klauzál Gábor 
gimnázium diákönkormányza-
ta az iskola ötvenéves jubi-
leumát munkaversénnyel is 
ünnepli. A diákok képviselői 
felhívást bocsájtottak ki Sze-
ged tizenkilenc középiskolá-
jához a versenybe kapcsoló-
dásra. 

Szellemi léren 'általános tár-
gyakban, magyar nyelvben, 
irodalomban, élő és * klasz-
szikus nyelvekben, stb. ver-
sengnek. Testnevelés terén 
egyéni sportágakban (ping-
pong, atlétika, kerékpár), csa-
patversenyben (futball, kézi-
lalxia, a leányok részére röp-
labda, stb.) mérkőznek egy-
mással. 

A kollektív szellem fejlesz-
tésére versenyt hirdetnek az 
iskolai énekkarok, szinjátszó-
közösségek között. Figyelem-

reméltó a versenytervezetnek 
az a része, amely az iskolai 
május elsejei ünnepségek 
megrendezésére, a szegedi ál-
talános május elsejei ünnep-
ségekben való részvételre irá-
nyul. 

Külön figyelembe veszik, 
hogy egyes iskolákból száza-
lékszerüen hányan vesznek 
részt a versenyben. Az ered-
ményeket diákokból, tanárok-
ból álló testület hirá'ja 
majd. 

A verseny részleteit kedden 
délután 4 órakor a Klauzál-
gimnázium VIII. osztályában 
beszélik meg. Ezúton is kérik 
az iskolákat, hogy a diákság 
két-két képviselőjét küldjék 
ki a megbeszélésre. 

műket és az országos három-
éves tervet.,, 

Kiss Jánosné 
a precíziós keresztorsózón 
dolgozik. Harminckét éve szív-
ja már a kender^zösztől, poz-
dorjától, portól súlyos gyári 
levegőt, de a munkaversenyek 
kihirdetésekor osztályán azon-
nal egyéni versenyt kezdemé-
nyezett. 

— ötvenen felül vagyok, te 
alig múltál husz éves — mon-
dotta szomszédjának. — Néz-
zük meg, ki a jobb munkás, 
csak ugv, a dicsőség kedvé-
ért . . . 

BordAcs Eszter 
a kártolóban dolgozik. Gépé-
vel érez, ha nem ugy ketyeg, 
mint az óra, rögtön észreve-
szi a bajt. Szinte cirógatja, 
simogatja. Nincs is olyan ®fér 
pen karbantartott szerkezet az 
üzemben — mondja háta mö-
gött a mestere. 

De ezenfelül lelke aZ üzem-
részlegnek. Buzdít, agitál — 
a többtermelésért. Az öltöző-
ben, evés közben, de a gépek 
között is beszél munkástár-

e l saival. — Gondozom őket — 
mondja —, hiszen pártbizalmi 

MÁRCIUS 25-ÉN 

8 0 0 K M D K E R 
lóverseny fog adási 

iroda nyílik 
S z e g e d e n , B a j c s i - Z s i l i n s z k y -

(voltFeketesas)utca 9. alatt 
Start-, Totő- és befutófoga-
dások kölhetőx galoppra és 
ügetőre. s 
SZEGEDI MEGBÍZOTT: 

özv. Fischer Jenőnk 

vagyok. Nagy felelősség, ha 
az emberre 10 elvtársat bíz-
nak. 

Gulioska Ilona 
a szlrazfonóban működik. 10 
—15 százalékkal termel töb-
bet társainál. Higgadt, ügyes, 
gépe majdnem mindig be van 
fűtve. 

— Idáig is dolgoztunk, de 
most már beláttuk, hogy két-
szer annyira kell igyekez-
nünk — hangoztatja. — Mi-
nél több árut, hogy leverhes-
sük az árakat. Mi is jól já-
runk, de másoknak is ked-
vezünk munkánkkal — mond-
ja a gép egy-egy ritmusa kö-
zött. 

Lösz-ó György né 
gépgerebenező. Bármilyen 
munkára alkalmas, akármi-
lyen gépen dolgozik is. Szak-
mája csinját-binját ismeri. 
Nem csoda, huszonkét éve fi-
zetik a Szegedi Kendérben. 

— Szívesen tanltja a fiata-
lokat — mondják társai. — 
Olvnn mellettük, mint egv 
anya, aki járni, tipegni tanít-
ja a .gyermekeit. 

De nemcsak munkával, ne-
veléssel, agitációval is törőd-
nek a Szegedi Kendérben. 

Tóth III. Mária 
a gondjaira bízott szövőszé-
ken vezetett be újítást. Aa 
egyik nyomhengeren az eddi-
gi drága filcet kenderheveder-
rel helyettesitette. Sokkal ol-
csóbb, házilag előállítható 
anyaggal zakatol most a gép. 

Papp Mária, Hovorka Györgyné, Keresztes Imréné 
Hogy máért? A felelet egy-

szerű. Az egyik osztály mun-
kától zajos, homályos sarkán 
át nagy betűk látszanak, szin-
te átázzanak. Sztálin elvtárs 

a vizesfonó, a gyermek nap-
közi, a szövő legjobbjai. A 
Londoni-körúti nagyüzem 
számos osztályán, széjjelszór-
tan, de egy akarattal!'Ós közös 
nagy öntudattal dolgoznak. 

Akarásukat hevíti az orszá-
gos versenyláz. Az ujszegedi 
kendergyár »nagv ellefelük , 
azt szeretnék a verseny vég-
leges megindulásakor meg-
előzni. 

mondotta a Szovjetunió dol-
gozói előtt. 

De a Szegedi Kenderfonó 
dolgozói is átérezték, magu-
kévái tették: 

»A munka nálunk becsület 
és a dicsőség dolga.« 

a K J S H U N G Á R I A 

ESPRESSÓJfl 
Egész nap üzemben a legmodernebb géppel 
készült 100 százalékos B A B K Á V É 

A zenét újra Virány és Rácz szolgáltatja 

A Magyar Kommunista Párl és a Szociáldemokrata Párl szegédi szervezelei március 24-én, szerdán délulán 6 órai kezdettel a Tisza-szálló 

nagyiermében KÖZÖS ÖSSZEVONT PARTNAPOT rendeznek. — Előadók: KOMÖCSIN ZOLTÁN és dr. ANTALFFY GYÖRGY elvtársak. — Az 

előadást hangszórón közvetítjük a Tisza-szálló összes emeleli helyiségeibe és a Széchenyi-térre. A bét munkáspárt tagjait és minden érdeklődőt 

aátyesen lót ' aa Kgységbiaetlságl 
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F A L U — T A N Y A , 
Időszerű mezőgazdasági tudnivalók 

Tekintettel arra, lmgy JT tél 
foiyamán igen kevés csapadék 
liuilott és a tavaszunk is szá-
raznak mondható, isinételien fel 
kell hívnunk a gazdik figyelmét 
arra, hogv a talajnedvesség meg-
óvása éralekél>en mindent köves-
senek ei. Az ősszel megszántott 
földél semmi esetre se szántsuk 
újból ineg — inert, amint az 
elmúlt napokban is tapasztat-
haltuk —, a nagv szelek, nem-
csak, liogy kiszárítják a talajt, 
títe a kötöttebb földekén a szán-
tások rögösek is maradnak, és 
igy nem biztosíthatunk megfe-
lelő magágyat. Szántás helyett, 
lm nagyon gyomos a l|álaj, akkor 
is fogassal próbáljuk azi gyom-
méplesiteni oly módén, hogy a 
fogasboronál megterheljük rossz 
kocsitengellyel, vagv fahasábok-
kal. Az igy megterhelt boronú-
val a földet többször megjárat-
va gyommentessé tudjuk tenni 
a talajunkat. Azokat a lerülc-
lokot, amelyeken az őszi szán-
tási elmulasztottuk, csak cseké-
lyen szántsuk meg és az altalaj-
lazilást kultiválorral vagy az ezt 
helyettesítő mély főkapulássál 
végezzük. Mindén szántást bo-
ronáljunk el, különösképpen a 
tavaszi szántások lioronálása 
rögtön a szántás ulán történjen 
meg. A nedvességet a talajban 
ugy tudjuk legjobban visszatar-
tani, ha szántásukat fogasolús 
utón lánc- vagy tővisboronávai 
járatjuk ineg, miáltal egv mor-
zsalékos Zárórélo'gel kapunk és 

igy kisebb felülclen lesz kitéve 
földünk a szét és pap1 szári ló ha-
tásának. 

Elérkezett a lucerna vetésé-
nek ideje is. A lucerna vetésé-
nél — mint egyéb aprómagvak-
nál is — elengedhelellen fellétel 
a finoman morzsakosra előké-
szített talaj. Ila a talajnak a 
íelső rétege nem tartalmaz elég 
nedvességet, velés a kézi ve-
tést követő és fogasolús után 
a többi aprómagéhoz hasonló-
an, hongerezzük meg a vetést, 
de a henger után rögtön lánc-
vagy lövisboronát alkalmazzunk. 

Á tavaszi kalászosok, zal>, za-

bosbükköny vetése halaszthatat-
lan Aki ezineig zabvetőmaghoz 
hozzájutni nem tudott, forduljon 
a Központi Termelési Bizott-
sághoz, mert ujabb zabvetőmag 
érkezett. 

A földmű;elésügvi miniszter 
az öntözéses gazdálkodás elő-
mozdítása céljából elrendelte az 
öntözéses gazdaságok összeírá-
sát. Minden gazda (bolgár 
kerlész), aki öntözéses gazdál-
kodást folytat, köteles jelentkéz-
ni az illetékes elsőföku közigaz-
gatási hatóságnál. Bejelentés kö-
telezettsége alá tarioznak az 
üzemen kivüi lévő öntözőberen-
dezések Is. 

Eelhívjuk a 10 holdon aluli 
gazdiák, főleg ujbirtokosok fi-
gvelmét arra, hogv a szántási 
hitel megérkezett. Felvilágosí-
tást nyújtónak a Termelési Bi-
zottságok. 

Az Ármenfesitő Társulat 
hanyagsága miatt aszály 
fenyegeti az alsóközponti 
gazdákat 

Párthirek 

A nj ór a városi pártszerve-
zetben" hétfőn esle 7 órakor 
Ifjúsági aktíva. Megjelenés kö-
telező. 

Kiskereskedő Hirek 

A szegedi kiskereskedők ér-
dekképviselete, mint a KISOSz 
kamarai kerületének hivata-
los közleményei. Központi 
iroda: Széchenyi-tér 15. Te-
lefon: 188. Hivatalos óráit: 
délelőtt 8—12 és délután 3-6 
óráiig. 

Március 23-án délután 5 óra-
kor a divatáru szakosztály 
ülése a Széchenyi-téri szék-
házban. 

M árcius 24-én délulán 5 óra-
kor püspök hazáinak értekez-
lete a Széchenyi-téri székh áz-
ban. -

Április íl-én füszorkcrcske-
dök tisztújító közgyűlése. 

KISOSz nagygyűlésre kü-
lön KISOSz feliratú kocsi hiz-
lositva. Indulás hétfőn reg-

rel 0 órakor a gyorsvonattal. 

Fuvarosok, akik iparrcvi-
eiőra igazolványukat még nem 
acltik be, jelentkezzenek Lech-
ner-lér 6. szám alatt. 

M f l f l R i 
Széchenyi 

Filmszínház 
S z e g e d Telefon: 4 0 0 

Ma utoljára 

Talpig urinö 
Fősecroplő: 

EDVIGE EKIULÍRK. 
Hétfőtől szerdáig 
Az uj némel filmgyártás 
első alkotása 

Gyilkosok 
köztünk vannak 
A szerelem és gyűlölet 
rendkívül izgalmas filmje 
Azonkívül: ifIRADO. 

Ettadáflok: tel 4, tel 6, tel 8. 

A szokatlanul erős éjszakai 
fagyok a szegeaí tanyaviláig gyü-
möicsösciben nem lellek emlí-
tésre niéiló károkat. A gyü-
mölcstermelő gazdák bizakodva 
tekintenek a szüretelés elé. A 
szöllőhontásokkal eloszlott az a 
rémhír is, hogy a szokatlan eny-
he januári időjárás a szöllő fa-
kultásul elősegítette és kipálás 
fenyegeti a szöllőtőköxet. A 
bortermő vidékeken igen jó le-

Hivatalon Közlemények 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIR-
DETMÉNY. A közlekedésügyi 
miniszter 15.296/1948. V. 2. sz.a. 
nyilvános versenytárgyalást hir-
det az újjáépítés alatt álló sze-
gedi közúti Tiszahid1 (tályabur-
kolatához szükséges 720 lonna 
bazalt kiskockakő száiLitására. 
Az ajánlatok beadási határideje 
1918'március 31-én délelőtt 11 
óra, a minisztérium hidosztá-
lván (Budapest, VII., Doh-utca 
75., IV. cm. 416). A kiírási 
nyomtatványok ugyanott szerez-
hetők l>e. A részletes hirdet-
mény a város mérnöki hivata-
lában tekinthető meg. I)r. Pálty 
György sk., h. polgármester. 

HIRDETMÉNY. Szántási hitel 
igényelhető a Termelési Bizott-
ságnál (városi Bérház, I. eme-
let 17)." Aki traktorral akar 
szántatni, ugyanott jelentkezzen. 
Zahvelömag igényelhető, kiosz-
tása megkezdődött. Velőburgo-
nyára 1 lefizetni március 23-án 
déii 12 óráig még lehet. Ternic-
lév HvnlKájG 

A iiRuzsaJárós' Vadásztársaság 
mérgezési engedélye® és a »Fe-
ke te szél - Dom a székit V a dá sztár -
saság mérgezési engedélye? tár-
gyakra vonatkozó részletes hir-
detmények megtekinthetők a ha-
tósági hirdetőtáblán, Bérház II. 
emelet. 

2097/1948. vght. szám. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Dr. Jezerniczky Ákos ügyvéd 
által képviselt özv. Bonla LászJó-
né javára 1000 Ft töke és járu-
lékai erejéig a szegedi járásbí-
róság 1948. évi 69. sz. végzésé 
vei elrendelt kielégítési végre 
hajtás folvlán végrehajtást szen-
vedőnél 1948. évi február hó 
14-ón lefoglalt és 5285 Ft-ra 
becsült ingóságokra, a szegedi 
járásbíróság Pk. 21.883/1948. sz. 
végzésével az árverés elrendel-
tetvén, végrehajtási szenvedő 
lakásán, Szegen, Móricz Zsig-
mond-rakpart 4. szám alatt le-
endő megtartására határidőül 
1948. évi március hó 23. nap-
jának délelőtti negyed 10 órája 
tüzelik ki, amikor a bíróilag le-
foglalt bútorokat, rádiót, szőnye-
geket s egyél) ingóságokat a 
legtöbbel igérőnekj dte legalább 
a liecsár kétharmadrészéért, 
készpénzfizetés mellett el fo-
gom adnii. 

Szeged, 1948 máraius 4-én. 

Kuhn István 
bír. végrehajtó. 

lellek a szöllők. 
Általánosságban azonban nyo-

molt a hangulat a tanyavilág-
ban A kevés téli csapadék kö-
velkozléhen a felső lalajnedv 
nem ludolt összeérni az alsó ta-
lajnedvvel. A talajban lévő ke-
vés nedvességet az erős böjti 
szelek elpárologtatják. A kutak-
ban alig lehel vizet találni. 
Egyetlen megoldís segíthetne 
csak a gazdikon. Az Ármentesiitő 
Társulat 1940-ben megásott vad-
vizlevézető csatornáit minél 
előbb lássák el zsilipekkel és 
védőtöltésekkel. A legmélyebb 
talajszinten mintegy másfelmé-
leres csatorna az esőzések ide-
jén a szükséges vízmennyiséget 
is összegyűjti és levezeti' a Ti-
szába. 

A zsilipek és védőtöltések 
hiánya a csatornák mentén meg-
nehezíti a szénatermelést és je-
lentős károkat okoz a gabona-
félékben és a kapásnövényekben 
is. 

Sürgős megoldásra vár az egységbe-
tö merült kiskereskedő-társadalom 

üregkori biztosítása 
Több mint egyéves szívós, ki-

tartó felvilágosító munka gyű 
mölcsekénl Szegedien is sikerült 
megvalósítani a kereskedő egy-
séget. Bozóky László, aki a ke-
rcskedőegység egyik előharcosa, 
altit 'különben a KISOSz szegedi 
ügyvezető elnökének választol-
lak meg, lapunk munkatársának 
a KISOSz programjáról a követ-
kezőket mondotta: 

,— Minden eszközzel és min-
den erőnkkel harcolná kívánunk 
a kiskereskedelem jogos 'problé-
máinak megoldásáért. Több kon-
krét kérdésre kell megoldást 
hoznunk, melyeket Komncnov 
Pál országos elnökünk körvona-
lazott; »Múlhatatlanul szüksé-
gesnek tartjuk a kiskereskedői 
haszonkulcs rendezéséi, a kis-
kereskedő társadalmi- és beteg-
biztosításának megvalósítását, az 
üzlethelyiségek örökbérleti jogá-
nak törvénybeiktatását és a kis-
kereskedők' olcsó hitellel való 
ellátását*. 

— A dolgozó magyar kiske-
reskedelem és kisipar régen va-
júdó problémája az öregségi és 
tólegségí biztosítás. A magyar 
demokrácia elsőrendű köteles-
sége a 110.000 dolgozó kiskeres-
kedővel és 250.000 dolgozó kis-
iparossal szemben, hogy ezt a 
kérdést sürgősen telő alá vigye. 

— 'Minden kiskereskedőt és 
kisiparost bizonytalan érzés tölt 
el, liogy öregsége, betegsége 
esetén reá, a többi dolgozóval 
ellenlétben a szegényház vagy 
ehhez hasonló sors vár. 

— A magyar közvélemény — 
folytalla nyilatkozatát Bozóky 
elvtárs — az egészen kisszámú 
fényes üzlettel rendelkező ke-
reskedő után ítél. Ezzel szem-
ben megállapíthatjuk, hogy a 
kiskereskedők 95 sa»zalék:ít a 
magyar vidék és főváros mellék-
utcáinak k^fűereskedői, a kis-
szalócsok, a vásári és piaci kis-
kereskedők teszik. Ez a dolgozó 
kiskereskedői réteg hajnali 4 

p o r t 

Szorgalmi munkaversenyben vesznek részt 
a SzAK-Játékosok 

A Szegedi Atlétikai Klub lab-
darúgó-szakosztálya első csapa-
tának játékosai között, a tava-
szi bajnokság, idejére szorgalmi 
irj.ii nk a verseny t irt ki. 

A versenykiírással a vezető-
ségnek az a célja, hogy a játé-
kosok szorgalmát, munkáké sz-
ségél és játékkészségét fokozza, 
továbbá, hogv sportszerűbb élet-
módra nevelje. A verseny első 
feilélele, liagy a csapatnak' bent 
ken maradni az. NB I. osztály-
ban. ® ; 

A játékosok minden héten osz-
ló i jvai ot kapnak az elmúlt heti 
szorgalom, munkakészség, jálék-
készség és sportszerű életmód 

figyelembevételévé!. A legjobb 
oszla.yzat öl pont, a iegrosz-
szabo pedig 25 pont. A verseny 
belejezlévei az öt legjobb osz-
tályzatot elért játékos díjazás-
ban részesül. Első díj: 500 fo-
rint, második: 400, harmadik: 
300, negyedik: 200 és az ötödik 
dij: 100 forint. 

A három hete folyó verseny 
állása a következő:* 1. Zsótér 
16 ponl. 2. Galgóczi 18, 3. Solti 
19, 4. Ludas 21, 5. Szabó 21, 
6. Szőcs 21, 7. Gyuris 23, 8. 
Nagv 26, 9. Tetrik 28, 10. Báló 
29, 11 Bakó 30, 12. Szokoli 30, 
13. Veszelovsziki 30, 14. Ladányi 
32 és 15. Kakuszli 34 pont. 

Vasárnapi sportprogram 
Vasuias-sladtán: 10 órakor 

SzMTE ifi—Rákóczi ifi bajnoki, 
12 órakor Tisza ifi—MVSE ifi 
bajnoki, 2 órakor SzM TE—MVSE 
NB II. mérkőzés, 4 órakor Ti-
sza-Magyar Textil NB II. mér-
kőzés. 

Ady Enn're-lér: féi 10 órakor 
Postás—SzEAC I. o. bajnoki, 11 
órakor Honvéd—SzAK II. I. 
o. bajnoki. 

Szabadság-tér: 2-kor SzATE 
ifi—HMTE ifi bajnoki, 4 óra-
kor SzATE—HMTE I. o. baj-
noki. 

Pált'-pálya: fél 11 órakor 
SzFIE ifi—SzAK ifi bajnoki. 

A Szeged a MATEOSz eilen 
Budapesten játszik NB I. mér-
kőzést. A Móraváros és ifjú-
sági csapala Vásárhelyen küzd 
a bajnokrégért a HTVE-vel. Ma-
kón az MMTE—Balionya és az 
MMTE ifi—Barátság ifi bajnoki 
mérkőzéséi zajlanak le. A Rá-
kóczi Kiszomborhan küzd a 
bajnoki pontokért. Dorozsmán a 
DEC ifi—MKUMTE ifi mérkő-
zést játsaálz 1«. A Tisza II. csa-

pata 
verő 

Az 

Alsóközponlon játszik hir-
mérközfcst. 
MKUMTE ökölvívócsapata 

Makón küzd a kerületi csapat-
bajnokságért. Az ÉMOSz S Z I T 

ökölvívói Dorozsmán szerepel-
nek Az SzM TE birkózói Cson-
grádon mérkőznek. 

lljnság' mezei fiitóbajnökság. 
Vasárnap délelőtt 10 órakor ke-
rül lebonyolításira a kerületi if-
júsági férfi és női mezed futó-
bajnokság. A verseny színhelye 
a rókusi állomás mögötti vásár-
iért • í i 

B Ú T O R T 
Olcsón fcészen vdsárolhjfl k U 
aelttethet felelősség mellett. -

Diófa pellturrBott 
Politúros atófahálószoba 3000 
Politúros diófa kombinált 3000 
Fényezett háló 2200 
FFényezett komülnált 2800 
Konyhaberendezés 1150 

K B K U S Z J miiasztalos 
Kessnth Lajes-sugárut f. 

órakör kezdi a (mjunklát jélfí.a késő 
esti órákig dolgozik azért, hogy 
a különböző fogyasztási javakat 
eljuttassa a dolgozókhoz. Kom-
ncnov Pál, a KISOSz országos 
elnöke, országgyűlési képviselő 
a képviselőházban egyik felszó-
lalásában megáilapi tolta: 

— A kiskereskedők széles tár-
sadalma joggal igényt lart arra, 
hogv munkáját mogtócsüljék 
azzal is, hogy segítségei nyújtsa-
nak részére. A . 110.000 kiske-
reskedő közül hozzávetőleg fé-
lére becsülhcljük a kisszató-
csok, vegyeskereskedők, piaci 
és vására kereskedők számát. 
Ezeknek forgótőkéje 500—2000 
forint közölt mozog. Szükséges-
nek táljuk, hogy a kereskedők-
nek ez a Gomoly rétegű, a keres-
kedelem proletárjai, akiknek 
munkája éppen a dolgozók 
szempontjából nélkülözhetetlen, 
átfogó, komoly hitel nyújtásával 
segítségre találjanak. 

Vidéki v e g y e s k e r e s k e d í s e k 
Részielesen foglalkozott Kom-

nenov Pái elvtárs a vidéki vé-
gy eskeres'kcdések problémájával 
is, mondja Bozóky elvtárs. Töb-
l>ek között a következőket álla-
pdtotla meg: 

— Van az ipartörvénynek egy 
olyan csökevénye, hogy ha va-
lamely faluban' szakkereskedő 
nyit üzletet, a szakkereskedő ál-
lal árusított cikkekkel a faluban 
már korábban működő vegyes-
kereskedő nem kereskedhet. 

Komnenóv eivtárs ezért azt 
követelte a kereskedelemügyi 
minisztertől — folytatta beszá-
molója l Bozóky elviárs —, hogy 
a szakkereskedői tevékenység 
megkezdése esetén is legye le-
hetővé a vegyeskereskedők ré-
szére mindazoknak a cikkeknek 
az árusítását, amelyekkel a ve-
gyeskereskedők, mint a keres-
kedelem proletárjai a szakke-
reskedő megjeicnése előtt fog-
lalkoztak. 

Komncnov elvtárs költségve-
tési beszédéi a következő sza-
vakkal zárla: 

— A dolgozó magyar kiske-
reskedelem egységesen áll a 
magvar demokrácia mögött. 
Minden munkájával ós tudásá-
val a demokrácia fejlődését 
igyekszik előmozditaiti. A ma-
gyar demokrácia fejlődése és a 
hároméves terv megvalósítása 
komoly fc Innal ok elé állítja a 
kiskereskedőket. A most már 
egv táborban lévő kiskereskede-
lem a feladatokat vállalja. 

Bi-tos meqóshetés t 
nyújtó képviseletet és 

b i z o m á n y i lerafcalot 
kiván létesíteni budapesti 

édesipari nanvvai a'al 
Agilis, gyakorlattal rendel-
kező, kereskedelmi gyakor-
lattal báró egyének, kik bi-
zományi lerakathoz 
ké s zpan z t ö keve l 
rendelkeznek, nyújtsák be 
jráslKüi ajánlatukat „Frutti* 
jeligére Propaganda Hirde-
tőbe, Bpest, Teréz-krt. 50. 

U U O Á S Z 
Jtea Típíl utca 1. 

*»rnl»' a. 1. lest, tisztit 
t i AiUUO i«gnu]gyobü tftbtK-
k M - és üvefcáruiiagykweeke-

üés, üvegezés! vállalata 

Körösi Géza 
4tér*y-otca B. TsMaai 

Vérles Is tván 
tüzelő- és épitöanyagkeres-
kedő. — Boldogasszony-sn-gírut 17.» Telefon: 3—65. 

laoás fogyasztók részére 
minden mennyiségben. 

O l c s ó s a v a n y u s á g 
(csalamádé) viszonteladók-
nak és étkezdéknek ki-
mérve 

J A N K Ó konzerviparnál 
Pulc»-utw 23, 
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Három Kossufh-dijat hódított el 
a szegedi orvosi kar 

Nyilatkoznak Jancsóy Straub és Ivanovics egyetemi tanárok 

Az elmult évben a Magyar Kommunista Párt javasolta a 
Kossuth-díj alapítását, hogy azokat, akiik alkotlak, akár a két-
kéizi munka, a tudomány, vagy a művészet terén s akik az or-
sziág újjáépítésének sikeréhez kiváló egyéni teljesítménnyel 
hozzájárullak, kitüntessék. 

Három szegedi tudós is ré-
szesült az idfei Kossuth-díjban. 
Felkerestük dr. Kalmár László 
Egyetemi ny. r. tanárt, a ter-
mészettudományi előkészítő- bi-
zottság elnökéi s a jelölőbizott-
ság szegedi tagját, mondja el, 
milyen szempontok érvényesül-
tek a jelölésnél és milyen tudo-
mányos munkássággal érdemelte 
kii a három szegedi tudós a 
Kossuth-díjat. 

— Nagyon sl»k díjazásra al-
kalmas jelölt közölt történt a 
választás — mondja a proíesz-
szor. — Nehéz vol! a jelölő-
bizottság munkája és az lesz 
még jövőre űs. Az Idén a külön-
félét! egész élete munkásságát 
vettük rgj-elembÉ. .lövőre a fel-
szabadulás óla elért tudományos 
eredményi vesszük alapul, az-
után peri"" évről-évre egy évnek 
a tudományos munkásságát. Az 
Tdén sokkal több kiiváló tudó-
sunk jött volna számításba, 
mini ahány dijat szétoszthat-
tunk. Nagydíjakat feleztünk el, 
hogy valamennyire ki tudjuk 
elégíteni a legk válóhbakat. 

— A pestiek irigyelnek ben-
nünket, szegeri eket, kiváló or-
voskarunkért. Altalános volt a 
vélemény, a szeged' orvosi kar 
teljes mértékben rászolgált ar-
ra, hogy három tagját Ilyen 
na©' ki'iünletés érje. Igen nagy 
megtiszteltetésnek éreztem, hogy 
benne lehellem abban a b'zolí-
Kágban. amely Ilyen nagy embe-
reknek Kossuth-díjat oszlott. A 
nehéz választásban természete-
sen a szakszempontok érvénye-
süllek. 

I Btt Vöros* Moz } 

Ma vasárnap utoljára a 

h a© világvárosi műsor 1 

Láthatatlan 
pofonok 

Ujabb botrányok a túlvi-

lágon. A legmulatságo-

sabb vígjáték. A fősze-

repekben : 

CONSTANZE BENNET és 

ROLANI) JOUNG. 

Ezt megelőzi az eddig lá-
tott akrobatikus számok 
csúcspontja. 

4 B&RTONELLI 
a repülő ördögök. Soha 
nem látott mutatványok-
kal a 3-as nyújtón. 

Hétfőtől szerdáig közkí-
vánatra visszahozzuk, 
ho© mindenki láthassa 
a szezon legkülönlege-
sebb filmjét, a 

Hét hold 
madonnája 

Hitves va© szerető. 

Egy ra©ogó asszony tra-

gédiája. Főszereplők: 

PIIYLLIS CIIALYYERT, 

TEWART GRANGER. 

Azonkívül: a 
4 BARTONELLI, 
A REPÜLŐ ÖRDÖGÖK 

Soha nem látott bra-
vúrok a levegőben és 
a háromszoros nyúj-
tón! 

HIRADÖ. 

A professzor kérésünkre rö-
vid! ismertetőt is ad a Kossuth-
díjas szegedi tudósokról. 

— Dr. Jancső Miklós, a sze-
gedi egyetem ©•égygszerlan pro-
fesszora* a legzseniálisabb ku-
tatóink egyike. A üstamin és a 
szervezet védekező berendezé-
sének összefüggése terén v'Iág-
h'rti, teljesen eredeti, alapvelő 
incgállapTásokra lett szert. Uj 
gyógyszerek, ű© például az azu-
lenol felfedézese és kiértéke-
lése terén ús igen Jelentősei al-
kotott. .lancsó professzor pár he-
lyiségből álló intézete voll e© 
időben » világ pbarmakológ'al 
kutatásainak központja. 

Jancsó professzor tudásánál 
csak szerénysége na©obb. Igy 
történhetett "meg, hogy a kiváló 
tudós intézete tudományos cé-
lokra mindössze havi 180 forint 
állami támogatást kapott. Ennek 
— véleményünk szerint — rész-
ben az is oka, hogy 

az állami támogatásnak az 
egyes Intézetek között való 
felosztása az egyetemi autonó-
miára van bízva, az pedig 
nem akar különbséget tenni 
kiváló tudományos munkát kJ-
lejtő és csak éppen vegetáló 
In(ézetek között. 

Annál jelentősebb, hogy ilyen 
nehéz körülmények között is vi-
lághírt szerzett' kutatásaival, 
nmit a Kossuth-dijjpl jutalmaz-
lak. 

— Teljesen váratlanul ért a 
kitüntetés — mondja Jancsó 
professzor. Gyönyörű dolog, 
ho© a tudósokat i © megbe-
csüli a ma©ar nép kormánya. 
Most inár a tudományt is meg 
kell becsülni — céloz a havi 
180 forint támogatásra. Ebből 
az összegbői szerzem be a kí-
sérleti állatokat, táplálékukat, az 
anyagot, műszereket, d'ologí ki-
adásokat fedezek belőle és tu-
dományos folyóiratokat kellene 
beszereznem. ' A baj eddig az 
voll. hogy mindfent magunknak 
kellelt megszereznünk s ez fel-
emésztette energiánkat. Prak-
tikus munkákat végeztem gyárak 
részére, hogy tudományos ku-
tatásaimat folytathassam. Remé-
lem és bízok benne, hogy a 
hároméves lerv során ezeket az i 
alapvető bajokat is orvosolni j 
fogják. Felemelő érzés volt e© : 

ilyen ünnepségen együtt látni, 
a bányászokat, tudósokat, mun-
kásokat, művészeket, paraszlo-' 
kat. Mindez a munka megbecsü-1 
lését jelenti, legyen az fizikai, i 
vagy ludománvos munkásság. 
Igen jól esett" a szegedi gyufa-
gyár dolgozóinak távirati'* gra-
tulációja is. A felvilágosult, ön-
tudatos munkásság elismerését I 
jelenti a tudománnyal szemben, I 
ami na© mértékben elősegíti és 1 

összhangba hozza a dolgozók 
táborát. 

Dr. Stranb Rruno — folylalja 
Kalmár professzor az Ismer te-
lest — a szeged" egyelem bio-
kémiai professzora. Szent-Györ-
gy" Albert felfedezésében (az 
izomösszehuzódás mechanizmu-
sa* a U-v'lamrn és P factor 
kémiájának és hatásának tanul-
mányozása* a véralvadás mecha-
nizmusának vizsgálata) igen te-
vékenyen és jelentősen vett 
részt, "ő izolálta először az ak-
tint* az izomösszehnzódás ható-
anyagát és ezzel Szent-Györgyi 
professzor megállapításainak bi-
zonyításában alapvető munkát 
végzeit. 

Megkérdeztük Straub profesz-
szort, milyen fejlődési lehetősé-
get lát a judománvos kutatás 
torén a Ko&suth-dij alapításával? 

— A tudományos kutatói pá-
lya — mondotia Straub pro-
fesszor — a múltban olyan ke-
véssé volt jutalmazva, hogy so-
kakat el téri lelt a munkától. 
Hogy az erkölcsi sikferen kivitt 
most ilyen dijak léteznek, két-
ségkívül hozzájárul aljhoz, hogy 
nagyobb keddre serkents® a ku-
tatókat. Biztos vágyók benne — 
irta az MKP Végrehajtó Bizott-
ságának —, hogy nemcsak azok 
számára, akik Kossuth-díjban 
részesültek, hanem mindfen tu-
dományos kutató szímára rend-
kívül na© jelentőségű a Kos-
suth-díj, ameilyet a haladó ma-

gyar kormány a munkában ér-
ért eredményeset elismeri. Ép-
pen ezért hálásan köszönöm a 
Magyar Kommunista Pártnak ezt 
az akciót, valamint ezt az el 
ismerést és remélem, hogy az 
ország további haladásában és 
felemelkedésében munkámmal 
a jövőben fokozottabb mérték-
ben tudók résztvenni. 

A harmadik kitüntetett dr. 
Ivanovics Győr©, a szegedi 
egyetemen a" kórtan professzo 
ra. A kémiai gyógyszerek ha-
tásmódjának elméletével kap 
csolalban nagyértékü, világszer-
te Ismeri és méltatott megfigye-
léseiért* valamint a baktériumok 
tokanyagának kémiai azonosítá-
sa terén végzett nagyjelentőségű 
kutatásaiért részesült a Kossuth-
díjban. 

Ivanovics professzornál az 
iránt érdeklődtünk, mennyiben 
befolyásolja kutatásait a Kos-
suthájiij einyerése és mi{k aljövő 
tervei? 

— A Kossuth-dii elnyerése 
nem befolyásolja eddigi elméleti 
munkámat — válaszolta a pro-
fesszor — hiszen ez végered-
ményben kitüntetés, ami az ed-
digi munkám elismerése volt és 
további, még fokozottabb ösz-
tönzést nyújt arra, hogy az el-
méleti pályát, amennyiben időm 
és lehetőségeim megengedik, 
jobban kihasználjam. 

A magyar demokrácia a Kos 
sulh-dij megteremtésével méltó 
elismeréssel adózik az ország 
újjáépítése és a nemzet felemel-
kedése terén kiválót alkotókkai 
szemben. A magasabb munka-
teljesítmény," amelyet a Kossu'h-
dij jutalmaz, adja meg a leg-
lényegesebb feltételét az ország 
felemctkedésének és haladásá-
nak. 

Rádió 

ALLANDó MŰSORSZÁMOK: 

BUDAPEST I. 6.30: Falurá-
dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00: 
Híres, műsorismertetés. 7.20: 
Az áttelepítési kormánybiztosság 
közieménvei. 10.00: Hirek. 12: 
Harangszó ,hirek. 14.00: Hirek. 
15.15: Rádióiskola. 15.55: Mű-
sorismertetés. 17.00: Hirek. 20: 
Hirek. snorlhirek. 21.50: Ilirek 
és krónika orosz nvelven. 22.00: 
Hirek. mit hallunk'holnap? 0.10 
Hirek és krónika angolul. — 
0.20: Hirek és krónika fran-
ciául. 

Yasárnap, március 21. 

BUDAPEST I. 7.00: Reggeli 
zene. 8.00: Ilirek, .műsorismer-
tetés. 8.20: Két Monleverdi mad-
rigál. 8.30: Akom Lajos orgo-
nál. 9.00: Görög katolikus isten-
tisztelet a Rózsak-téri templom-
ból. 10.00: Evangélikus isten-
tisztelet és avató ünnepség a 
Bécsikapu-téri templomból. — 
11.15: Friedrich Wildgans klari-
nétozik, Petri Endre zongorá-
zik. 11.45: Dvorzsák: I. szláv 
rapszódia. 12.15: Anyák öt per-
ce. 12.20: A Bazilika kórus éne-
kel. 12.40: Zengő gondolat. — 
13.10: Tahányi Mihály Pinoc-
chio e©ütlese. 14.10: Hangle-

Ootgozóh Színházának miisora: 
Márc. 21-én, vasárnap 3 órakor: 
Március 24-én, szerdán 7-kor: 

T'tanic keringő. 
Arany meg az asszony és a 

Parasztbecsület. 
Március 25-én Na©csütörtökön 

este 7 órakor: Szöktetés a szerályból. 
A 21, 24 és 25.-i fenti előadásokra a dolgozók igen ked-

vezményes jegyeket kaphatnak a Délmagyarországnál. 
Március' 27-én," szombat 7-kor: ' Ránk bán, opera D. I. 15. 
Április 1-én, csütörtökön 7-kor: Madarász* operett D. II. 14. 

itgyeft kaphatóik, bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

A Szegedi A'laml Nemzeti Színház heti mfisora: 

Előadások: fél 4, fél 6, léi 8. 
Pénztár délelőtt 11—12 és 
és az előadás előtt félórával. 

Vasárnap, 21-én délután 3-kor: 
Vasárnap, 21-én este 7 órakor: 
Hétfőn, 22-én este ,7 órakor: 
Kedden, 23-án este 7 órakor: 
Saerdán, 24-én este 7 órakor: 

Csütörtökön, 25-én este 7Jk!or: 

Pénteken, 26-án: 
Szombaton, 27-én este 7 órakor: 
Vasárnap, 28-án délután 3-kor: 
Vasárnap, 28tán este 7 órakor: 
Hétfőn, 29-én délután 3 órakor: 
Hétfőn, 29-én este 7 órakor: 

T'lanic keringő. (K. M. béri.) 
Mosoly országa. (Bérletsz.) 
Madarász. (Munkáselőadás.) 
Ránk bán. (A-bérlet.) 
Az arany meg az asszony. 

Parasztbecsület. (Bérletsz.) 
Szöktetés a szerályból. (Bór-

letszünet.) 
Nincs előadás. 
Bánk bán. (D. I. 16.) 
A Ifi's gróf. (Bérletszünet.) 
Madarász. (Bérletszünet.) 
A mosoly országa. (Bérletsz.) 
T"lantié keringő. (Bérletsz.) 

mezek. 15.00: Na© elbeszélők. 
15.20: uRomantikus zongora-mu-
zsika*. 15.45: Goda Gábor va-
sárnapi krónikája. 16.00: Ma-
gyar nóták. 17.10: Ma©ar Par-
nasszus. 18.00: Hangképek a va-
sárnap sportjáról. 18.15: Falu-
rádió. 19.00: Zenés részletek. 
21.001 A Rádió hangja. 21.10: 
Sporthírek; 21.15: Előadás a 
Stúdióban: »Bolond Istók*. — 
22.30: Rádióankét. 22.50: Ta-
vaszi hangok. 

BUDAPEST H. 10.00-13.00: 
Vasáynapi muzsika. 17,000: Ot-
órar tea. 18.05: Zeneország nem 
volt, hanem jazz. 19.00: Elő-
adás a Stúdióban: »Az én fiam*. 
20.30: Könyvszemle. — 21.15: 
Tánczene. 22.15: Zenekari mu-
zsika. 

Ilélfö, máre'us 22. 

BUDAPEST I. 7.20: Reggeli 
zene. 8.00: Háztartási tanács-
adó. .8.15: Heti zenés kalendá-
rium. 9.00- Déleitőli muzsika. 
9.55: Áttelepítési Kormánybiz-
tosság közleményei. 12.15: Ka-
landozások a zenetörténetben. 
13.00: Régi magyar gyümölcs-
kertésze lünk. 13.20: Kalandozá-
sok a zenetörténetben folytatás. 
14.10: A hároméves lerv szol-
gálatában. 14.30: Grieg é,s Bi-
zet müveiből. 16.00: A Schola 
Regia kórus énekel. 16.40: Pe-
tőfi kora. 17.10: A Hadifogoly 
Hiradó rádióközleményei. 17.15 
A Vöröskereszt közleményei. — 
18.00: Sziv küldi szívnek szíve-
sen. 18.30: Magyar- Enciklopé-
dia. líTOO- Könnyű zene. 19.30: 
A Fahi Hangja. 20.30: Magyar 
muzsika. 21.30: Hangos Hiradó. 
22.25: Dalol az újvilág. 22.55: 
A Hadifogoly Híradó rádióközie-
ménvei. 23.00: Operarészlelck. 

BÜDAPEST II. 17.00: Ötórai 
tea. 18.00: Női szemmel... női 
fülnek. 18.25: A házi-együttes 
játszik. 19.20: Honegger: Szim-
fónia vonószenekara. 19.45: Köz-
ellátási ne©edóra. 20.00: Az 
Állatorvosok Szakszervezet ének 
műsora. 20.15: Mendelssohn: 
Szentivánéji álom. 20.30: A Rá-
dió szabadegyeteme. 21.15: Mi 
történik a világgazdaságban? — 
21.30: Tánclemezek. 22.30: Bar-
tók : Vonósnégyes. 

Gyógyszertárak 
Drogériák f gvelem! 
96 o/o-os FINOMSZESZ 

kicsinyben és na©ban kap-
ható KARACSI MIIIALY 
szeszkereskedőnél, Szeged, 
Vadász-utca 2a. 

1. terv — 3 óv 
Kemény munka, lágy kenyér 

Szeged kisiparossága is 
az egység útjára lép 
Az elmúlt hetek eseményei 

uj és oönló változást hoztak a 
dolgozó magyar kézművesipari 
éleiében. Budapesten és az or-
szág több részében sikerült az 
iparosság sorait megtisztítani az 
árulóktól, a gáncsvetőktől] az 
úgynevezett »hnrmad'ik ut* el-
lenforradalmi ügynökeitől, akik 
sokszor nyílt, de még többször 
röldalalti aknamunkájukkal ve-
szélyeztették a Kisipari termelés 
nyugodt és eredményes rendjét. 
Ennek a munkának volt a gyü-
mölcse, hogy Szegeden a haza-
áruló Bárkányil választotta még 
az iparteslüifet elnökének. 

A demokratikus és öntudatos 
kisiparosság azonban megunta 
Szegeden is ezt a játékot, amely 
érdekeivel és érló/civet folyik 
és elhatározta, hogy a kiskeres-
kedők példáján okulva megala-
kítja a szegedi kisiparosok de-
mokratikus egység szervezetét, 
a KlOSz-t. 

A kisiparosság ha©ományai 
és múltja, amelyet a szabadság-
harc centenáris emlékeinek-fel-
újítása még világosabbá és éle-
sebbé tesz minden dolgozó 
előtt, arra kötelezi a kézműves-
ipar valamcnnvi dolgozóját, 
hogy megalkuvás és érzelgős-
ség nélkül csináljon rendet, ala-
posan és késedelem nélkül, a 
saját portáján. Mert na©on jól 
tudjuk, ha az érett gyümölccsel 
teli kosárba akárcsak egyetlen 
rossz alma is belekerül, azmeg-
rothasztja és férgessé teheti an-
nak egész tartalmát. Szegedten 
már a felszabadulást követő 
időkben is láthattuk, ho© a 
haladószellemü kisiparosság 
sorai közé miiven alattomosan 
furakodtak be azok, akik az első 
kábulatból magukhoz térve ál-
hírekkel az örök egyenetlenség 
ma©ait akarták szétszórni kö-
zöttük. Csak ezeknek a kon-
koly hinlőknek kiebrud'alásávai 
teremtődhet meg az iparose©-
ségnek az a aönlhetetlenüt erős 
vára, ami védelmet és biztonsá-
got nyújt majd minden dolgozó 
számára. 

Örömmel üdvözöljük haladó-
szellemű és demokratikus iparo-
sainkat, akik felismerték, hogy 
a kisiparosságnak is felfokozott 
erővel és sietséggel kelt meg-
tennie útját a dtemokrácia tiszta', 
szabad', minden dolgozó számára 
nagv és szép eredményeket je-
lentő pályáján. 

x P ás zk a hí r <1 o I mény. A hit-
község közli, h o © az elője©-
zelt pászkára kg.-kint 4 fo-
rintot, darára 5 forintot kell 
március vegéig a hitközség 
pénztáránál utánfizetni. A ki-
váltásra jogosító utalványo-
kat ezen befizetés ellenében 
és az előlegutalványok beszol-
gáltatásával adja ki. 

— Az Ujságiróollhon hirci: 
A mára hirdetett hangver-
senyt Lőrincz Zsuzsa beteg-
sége miatt ápril is 11-re ha-
lasztották. 

x Mielőtt Húsvétra cipőt 
venne, nézze meg Prungel és 
Berkovits olcsó árait. Széche-
nyi-tér 8. 

x Petróleunipólló j e© nél-
kül Markovics műszaki üzlet-
ben, Tisza Lajos-körut 44. 

— Felhívjuk Szeged város 
közönségét, h o © a centenáris 
ünnepek, a szabadtéri játékok 
és délkeleteurópai vásár tar-
tamára Szegedre érkező kül-
földi, belföldi vendégek elszál-
lásolására szobákat, fekvőhe-
lyeket megfelelő díjazás elle-
nében ajánljon fel. Jelentkez-
ni lehet a Délma©arország 
kiadóhivatalában is. 

— Felhívás. A TIOSz Ga-
rami Ernő tanoncotthon igaz-
gatósága közli, h o © az ott-
honban felvételre jelentkezl-
hetnek szetgénysorsu, árva, 
sokcsaládos szülők ©érmé-
kéi. Bővebb felvilágosítást az 
otthon igazgatósága ad, Viár 
sárhetyi-sugírut 2. sz. alatt. 
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JfcSzellátáai közlemények 

Élclniirszerjeftvek kiosztása. Az 
1948. évi II. negyedre szóló 
élelmiszerjeg^ekel a következő 
helyeken és időjxinlban lehet 
átvenni: 

Újszegeden naponla 8 árától 
2 óráig. 

Maré. 22-én: Jójárt vendéglő-
iéin, Erdélyi-tér 3. A telepen la-
kók részére. Máre'us 23-án; a 
Hornyák vendéglőben, Szőregí-
ut 5. Torontál-tér, Csanádi-, 
Vedres, SzéiKelysor, Korondi, 
Paraj d l Liga, ,Szőrogl-ut, Tus-
nádi, Szt. Rozál, Kallay-fasor, 
Főfasor, Gyimesi, Homoródí, 
Aranyos, Olt, Erzsébet-ligeti la-
kók részéie. Márc. 24-én: Ró-
zsa vendéglőben, Eürj-u. 34., 
Fclsőkikötősor, Fürj, Tárogató, 
Túzok, Réh János, Zsombolyai, 
Kjkindai, utcában lakók részé-
rc. Máre. 25-én: Biró vendéglő-
ben, Középki/ölősor 9, Kállai, 
Belliién, Temesvári.-körút. Po-
zsonyi, Dohány, Jankoviien, Kö-
répkikötősor, Pécskai. Piltich, 
Nepkertsor, Rádai-utcaban lakók 
részére. Márc. 30-án: Kószó-vcn-
déglőben, Aisótiszaparli bérföi-
dek, Bérfüidex, Halhízak, Hét-
házak, RökUantlelep, Nincsteleft-
tclep, Lövőldc-ulcában Jakóik 
részére. Máre. 31-én: TuUiusz | 
vendéglőben, Balfasor 44, Bal-
fasor, Bérkert, Brassói, Csaló-1 
gány, Középfasor, Marostői, Töl-
tés-utcában lakón részére. 

Felsöváros" kulim-házban na-
ponta 8 órától 2 óráén. 

Máre. 22-én: Bercsényi, Bocs-
kai-, Brüsszeli-körut, Barka, Du-
gonics-utcában lakók részére. — 
Máre. 23-án: Fodor, I'estő, Fel-
sőtiszapart, Füreoí, Gál, Hul-
lám, Iláló, Imre-utcában lakók 
részére. Márc. 24-én: Kossuth, 
Kálmán, Kálvin-tér, Lengyel, 
Lechner-léren lakói részére." — 
Máre. 25-én: Maros, Madách, 
Mnkaii, Munkácsi, Oszlrovszki, 
Párisi-körut, Puszlaszeri-ulcá-
ban lakók részére. Márc. 30-án: 
Római-körut, Szappanos, Sajka, 
Szilágvi, Szűcs, Szt. István-lér, 
Szl. Mihály, Szt. Miklós, Szent 
György-utca és Szl. György-té-
ren lakók részére. Máre. 31 -én: 
Tímár, Teleki, Vadász, Vidha, 
Zárda, Zsólér-utcában lakók ré-
szére. 

Jóia'-ntcaf faiskolában na-
ponla 8 órától 2 áráig. 

Máre. 22-én: Aradi-u, Appo-
nyi, Ad'v, Attila. Kazinczy, Köl-
csey, tíigyó, Margit-utoák. — 
Máre, 23-án: Arany János, Ar-
pód'-tér, Baross Gábor, Bodlogh 
János, Klauzál-tér, Klebelsberg-
tér, Károlyi, Mikszáth, Mérei. 
Máre'us 24-én: Batthiányi, Ber-
zsenyi, Bajcsi-Zsilinszlky, Bokor, 
Bánomkertsor, Kelemen, Kárász, 
Kiss, Moszkvai-'körut, Partizán. 
Máre. 25-én: Deák, Dózsa, Föld-
vári, I.iliom, Kiss Menyhért, Ná-
dor, Polgár, Oroszlán, Révai. — 
Márc. 30-án: Dugonics-tér, Eöt-

T l s z f e l e l t e l é r t e s í t e m 
kedves ismerőseimet és a t. vevőközönséget, hogy 
KA1USZ-UTCA 8. SZAM ALATT (ROSMANN-HAZ) 

élelmiszerüzletet nyitottam 
hoi mindenféle csemegeárut, cukorkát és vágottba-
romfit legjobb minőségben legolcsóbb árban árusítok. 

KÉREM TEGYEN PRÓBAVÁSÁRLÁST! * I 
ö z v . F o d o r M I K I ó s n é 

S z a ó » ) * r v * ( e < i hirmá 

A Nyomdászok Szakszervezete 
március 21-én, vasárnap dél-
előtt 10 órakor tisztújító köz-

f ;yülést tart saját szakszervezeti 
iciyiségében: Br. Jósika-utca 21. 

Á papucsos munkások már-
cius 21-6n, vasárnap délelőtt 9 
órakor taggyűlést tartanak a 
szakszervezeti székházban. 

Húsvétra 
cukorkát, csokoládét legelő-

nyösebben 

Kovácsnál 
Szeged, Tisza L.-körút 48. 

Tek'ntse meg kirakatomat. 

vös-utca, Horváth Mihály, Jósi-
ka, Dáni, Roosewelt-tér," Somo-
gyi, Szentháromság-utca 1— 25-ig 
Máre. 3I-én: Jókai, Nagy Jenő, 
Móricz Zsigmond rakpart, Lon-
doni-körut, Honvéd-tér, Széche-
nyi-tér, Toldi, Tömörkény, Szent 
háromság-utca 25-től végig. — 
Április ínén: Tisza LajosHkörut, 
Ságvéry-utca, ílajnóczv (Korona) 
Takaréíklár, Vár, Valéria-tér, Ol-
dal, Nap, Szikra, Szt. Ignác, 
Püspök, Zászló, Tábor. Ápr'Jis 
2-án: Bécsi-körut, Bus páter, 
Vörösmarty, Zrínyi, Zerge-utca. 
Április 3-án: Boldogasszony-su-
gárut, Béke-utcában lakók ré-
szére. 

Felsővároson a Szlléri-sugár-
nti". iskolában márc'ns 22, 23, 
24, 25, 27, 30, 31 és ápr. 1-én 
naponta 8—3 óráig, 27-én azon-
ban 8—12-ög. 

Avar, Bimbó, Becsei, Bihari, 
Csaba, Csillag-tér, Csuka, Deb-
receni, Etelkakor, Erdő, Fecske, 
Gém, Gyártelep, Gyevisor, Gvík, 
Hajós, Ilaltyu, Halász, Holló, 
Hóbdártbasa, Kecskeméti, Ke-
reszt, Kemes, Kislisza, Liget, 
Liszt, Lugas, Molnár, Malom, 
Páva, Pille, Retek, Róna, Rom; 
Rózsa és Sándor-utcában lakók-
nak Márc. 27, 30, 31 és ápr. 
1-én: Sziiléri-sugárut, Szilieri 
sor, Szt. László, Szamos, Temető 
Tó, Tápéi, Tápéi-sor, Tabán, 
Vajdia, Vasárheiyi-sugárut és 
Zöld'fn-uteában lakóknak. 

Eoclorlelcpi Polgári Kör he-
lyiségében (Uzsoti-iilca): Márc. 
22, 23, 24 és 25-én naponta 
8—3 óráig. Fodbrtelcp, Oncsate-
lep, Tarjántelep, Rokkant telep, 
Baktód kiskertek és felsővárosi 
fekctefölde'kien lakóknak. 

Somogy'.'.telepen naponta 8-tól 
3 óráig. Márc. 22,23, 24 és 25 
a III. utcai Kultúrházban I— 
X. utcáig. Márc. 27, 30, 31 és 
április 1-én a XI. utcai óvódé-
ban I—X. utcáiig. Márc. 22, 23, 
24 és 25-én a XI. utcai óvódé-
ban ;XI—58. utcáig. Márc. 27, 
30, 31 és április 1-én az ujso-
mogyitelepi iskolában XI—58. 
utoajg. 

A rókus" kulim-házban napon-
la 8 órától 2 órá'g. 

Máarc. 22-én: Aignerlelep, 
Böhin és Börlönőrlelep, Bakay, 
Boros, Bodzafa., Csemege, Kos-
suth Laios-sugárut, Cserzy, Ár-
víz, Márc. 23-án: Damjanich, 

Fürész, Gergely, Huszár, Árva, 
Francia, Feltámadás, Csongrádi-
sugárul. Márc. 24-én: Ilona, Le-
hel, Menhely, Orgona, Liiaköz, 
Szent Rókus, Marx-terek, Gyu-
lalelep, Gyöngytvuk-utca, Ja-
kab Lajos-utca, Hétvezér, Márc. 
25-én: Kisteleki,- Körtöítéssor, 
Klapka-lér, Makkoserdősor,. Ná-
das, Puic, Szatymaz, Szcndé, 
Hunyadi-tér, Tavasz-utca. Márc. 
27-éh: ösz, Pál, Zollán, Teréz, 
Öthatom. ájárc. 30-án: Petrcs, 
Puskás, Rigó, Kálvária-utca tér 
és sor, Kápolna, Szt. Gellért, 
Rókusi feketeföldiek, Pacsirta, 
Pozsonyi, Márc. 31-en: Tündér, 
Üstökös, Szl. Istvánlelep, Vasas-
szentpé-ler, Zákány-utcák. 

Mói avárosban: RécV-körul 86. 
sz. a. a S kcInéniÓK Intézetében 
naponla 8—14 órag: 

Máre'us 22-én: Ajváca, Alsó-
liszapart, Alföldi, Alkony, Csil-
lag. Gép, Gólya, Csendes". Márc. 
23-án: Csáktornyái, Feihő, Far-
kas, Faragó, Gaiamb, Hernyós, 
Hajnai, Móra. Márc. 24-én: Kor-
mányos, Kaszás, Katona, Ko-
lozsvárf-tér, Korda-sor, Lend-
vaí, Indóház-tér. Műre. 25-én: 
Mező, Nemestakács 1-től végig, 
Petőfi S.-sugárul 1-től végiig. 
Répás, Rákóczi, Széli. Márc'ns 
30-án: Remény, Szivárvány, Szt. 
Ferenc, Szekeres. Márc. 30-án: 
Kecskéslelepen lakók a kultúr-
házban. Márc. 31-én: Veresács, 
Tiszapályaudvar. 

Alsóvároson lakói részére az 
alsóváros' 'iskolában naponla 8— 
14 órá'g: 

Márc. 22tón: Araszt, Alsónyo-
mássor, Alsóvárosi l'f., Baíla-
gitó-sor, Borbás, Barát, Bál-
vány, Bem, Boszorkánysziget, 
Cserepessor, Csonka-ulca. Márr. 
23-án: Daru, Délibáb, Dobó, 
Földműves, Füzes, Gőz, Hattyas-
sor, Homok, Flold, Harmat, Ka-
csa, Kántor, Kisfalud!, Közép. 
.Márc. 24-én: Mátyás-tér, Nyíl, 
Oltványi, Paprika, Pálfi-teiep, j 
Pásztor, Pálfi, Röszkei, Sárkány, 
Szánló, Szt. Antal, Szentmihály-
leieki-sor, Szabad'sajtó, Szécsi, 
Szabadság-tér, szabadkai vám-
ház. Márc. 25-én: Tarló, Távol, 
Tanilói kiskertek, Topolya-sor, 
Tompa, Vadkerti-tér, Váradi, 
Vértanuk-tere, Világos. Márc'ns 
25-én: Klebelslxjrglelepick ré-
szére a Poigári Körben. Márc'ns 
30-31-cn: Szenlmiliálvlelekiek 
részére az Abrahám-vemléglő-

l>en. Apr'iis 1—2-án: Röszkeaek 
részére a B. Nagy - vendléigiő-

i hen. \ 

A II. ellálásil (10 Et-os) cso-
portba sorollak részérc: 

1 Márc. 22-én: A B C D E és F 
betűvel kezdődő nevüelk. Márc. 

23-án: G 11 I J és K, márc. 
24-én: L M N O P és R, márc. 
25-én: S Sz T U V \V Z és Zs 
Ixílüvel kezdődő nevüek. Márc. 
27.. 30. és 3Irén az elmaradlot-
tak. Kiosztás helye: Zsótér-ház 
II. em. ya. körzetben (2. sz. 
szoba) naponta 8—14 óráig, 
szombaton 8—12 óráig. A sze-
mélvenkin t fizetendő 10 Ft ár-
(kiegészitési díjon felül a jegyek 
térilési dija is fizetendő. 

Tanyaiak a tanyai kirendelt-
ségek áltai közhírré telt helye-
ken és időben vehetik át jegyei-
ket. A jegyékért az előirt térí-
tési dijat mindenkinek meg keli 
fizetni. 

Április 1-től uj petróleumje-
gyeket vezettek be, ezért az élel-
miszerjegyek átvétele alkalmá-
val a jelenlegi petróleumjegye-
ket kicserélés végeit vissza keli 
adni. 

A jegyeklet mindenki a TCnf-
jelzelt Helyen és időben feltét-
lenül vegye ál, mert a kéksedlei-
meskedés torlódással, felesleges 
sorbanállással és időveszteség-
gel jár. A jegyek átvétele alkal-
mával a személyazonosságot 
rendőri be jelen tő-láppai vagy 
arcképes igazoivánnval lehet iga-
zoini. Idegen személyek jegyeit 
két tanúval Jállamozott megha-
talmazás alapján tehet átvenni. 

Vendéglátó parti üzemben és 
nyillárusitási üzletben nyers 
vagy lartósilolt borjúhúst (l>el-
sőséget), borjúhúsból vagy en-
nek felhasználásából készült 
éleit készíteni., az éllapon fel-
liintelni és kiszolgálni nein sza-
bad'. ' 

Gabona (gyűjtő) kereskedő 
március 31-toí, inalom pedig áp-
rilis ,30-lóI kenyérgabona, zaí>, 
köles, kukorica, napraforgó, 
bab, borsó, icncse illán raktá-
rozási, kezeiési és biztosítási 
költség térítést nem fizethet ki. 

Gabona ára március 20-tól 
(kereskedelmi őrlésre kerülő és 
nem kerülő): buza 53.90, 87.50, 
rozs, kétszeres 43.30, 79.50, 
árpa 41.00, 74.50, zab 74.50, 
köies 87.50. Polgármester. 
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SORSJEGYFAARUSITA keres 
ügynöKÜket azonnal Szegedre és 
környékére. Jó kereseti lehető-
ség Jelentkezés déli 1—2-ig. Kí-
gyó utca 5., I. 3. 
JAL főző mindenest keresek. 
Jelentkezés délulán 3—t-ig, Ti-
sza Lajos-körut 21., félemelet. 
BENTLAKA gyermekszerető 
mindoncsleányt azonnalra felve-
szek. L/jvingerné, Polgár-u. 20, 
emelet í. 

EGY jólelkű urlioz elmennék 
házvezetőnőnek, vidékre is. Ér-
deklődni: Szeged, Longycl-u. 33. 
házfelügyelőnél. 
FEEIIIVAS! Értesítjük tisztelt 
kereskedőinket és privát mun-
káltatóinkat, hogy motoros fa-
vágást kizárólag Tisza Lajos-
körut 5G. sz. alatt vállalunk. 
(Zeneiskolával szemben.) Tiszle-
lellel: motoros favágók. 
OKLEVELES gy erm e k gon d'o zó-
nő délelőtti elfoglaltságot vál-
lal. Jelige: (Okleveles®. 
INTELLIGENS fiatal nő gyer-
mek mellé ajánlkozik. Cim a 
kiadóban. 
TISZTA, egészséges bőlejü szop-
tatós dada sürgősen felvétetik. 
Jelentkezés vasárnap és hét-
főn d'éiuIán 3 és 4 óra 'között: 
Boidogasszony-sugárut 58:, II. e. 
ajtó 4. , \ 
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ELADÓ egy családi ház, lapos-
kocsi és hálószobabutor. Aig-
nerlelep, Nagyszombati-utca 3. 
175 libe. Jáva juolorkcrékpár 
4500-ért eladó. Újszeged] Bér-
földek 377. 
IIASZNAI/1 fél hálószobabutor 
eladó. Cim: Szeged, Dózsa Gy.-
utca 2., házfelügyelő. 
NATIONAL-KASSZA ós egy nagy 
mángorló eladó. Maros-utca 28, 
hétfőtől. 
3 kerekű gycrmeklricikli eladó. 
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KISEItlt kenaerüzem berende-
zéséhez alkalmas gépek (törő-, 
liloló-, kócrázó-, gőzgép) eladóik. 
Cim a kiadóban. , 
.IALBEVEZETTETT vegyesüzlet 
árukéísziettet és lierendézéssej 
pénzért, ingatlanért eladó. — 
• Teljes cimü levelekre válaszo-
lok' jeligére a kiadóba. 
EGYSZERŰ kivitelezésű hasz-
használt kön yv szekrén v!re van 
szükségünk. Lehet az puhafából 
is, üvegezett ajtókkal, kb. 3 m 
szélességű. Meglekinlésére tele-
fonon: 3—37 alatt kérünk érte-
sítést-
FÉRFI szabó-varrógép eladó. — 
Üzlellx?rcn<lezés minden célra. 
Ugyanolt munkásleányok felvé-
tetnek. Margit-utca 22a, fld'sz. 3. 
100-as motorkerékpár és egy 
jóállapotban lévő mély gyer-
mekkocsi eladó. Klebelsberg-te-
lep, Obébai-ulca 15. 
FÉRFIÖLTÖNY, férficipő, leány-
kának való matrózruha és loány-
kacdpő elaaóíK. Hungária-szálló 
í. 48., reggel 10-től. 
VILLAMOSHEGGESZTA trans-
formátor 120 amp. eladó. Tóth 
Andriás villanyszerelő. Füredi-
ulca 4. 

UAZ eladó, elfoglalható lakás-
sal Somogvitelep IX. u. 559b. 
KETTŐ politúros ágy éjjeliszek-
rénnyel és fehér leány szoba-
bútor elaoó. Somogyi-utca 24., 
emelet, jobbra, I. ajtó. 
F.LADA minden elfogadható «r-! 
ért adómentes magánház nagy 
telekkel (704 D-öl) gazdálkodó-
nak igen alkalmas. Alsóvárosi 
fekeleföldék 147., Cserepessor 
végén. 
HÚSVÉTI képeslapok nagy vá-
lasztékban 3 drb 1 Ft., ké-
peskönyvek, mesekönyveik' 4.50 
Ft-től. ' Grünvald'-féle könyvke-
reskedés, Dózsa György-utca 2, 
Kultúrpalotánál. i 
AMERIKAI táskairógép és szá-
mológép eladó. Börcsökj, Ság- j 
vári Endre-utca 6., II. 2. 

750 Zündapp oldalkocsis motor-
kerékpár és egy 350-es BSA 
príma állapotban eladó. Cson-
grádi-sugárut 44., hentes. 
EEADA közeleilő hasasüsző, 5 
vagon trágya, parasztkocsi, 300 
forintért, 2 kei-ekü kordé. Aig-
nerlelep, Gombos-tanya. 
MAGANIIAZ kétszobás komfor-
tos lakással a Nagyállomásnál, 
a kőlyuk mellett, Alsótiszapart 
20/b., sürgősen eladó. Érdek-
lődni: Klapka (Uj)-tér 4. 
RADIAALKATRÉSZEK amatő-
röknek fillérekért, nagy válasz-
tékban. Pacsirta-utca 31., ud-
varban, délután. Vételkényszer 
nincs! 
DUBLAT vagy 2 üléses kaja'kot 
veszdk. Cimct (Csónak® jeligére 
a kiadóba. 

EGY jókarban lévő kontrafékes 
sportkerékpár eladó. Érd.: Tre-
biitsch műszerésznél, Klauzál-
tér 5., un'var. 
125-ös Rixe motorkerékpár el-
adó, esetleg Schaschsért cseré-
lem. Bécsi-körut 33. 
MENYASSZONYOKNAK kombi-
náltszoba, keveset használt, ol-
csón eladó. Rádió zenegép al-
kalmi vétel. Somogyi telep II. u. 
21. szám. 
KARIKAIIA.IAS Sínger varró-
gép eladó. Jakab Lajos-u. 4. 
15 melegágy' ablak eladó. Érd1.: 
Korona-utca 1., cipészüzlet. 
KERESEK 2 drb 5 m hosszu 
colos vascsövet és 5 m hosszu 
colos gumicsövet. Kecskéstelep, 
Csantavéri-utca 5. 
ELADOK: egy barna leányka-
kabát, 39—ÍO-es barna női ci-
pők. Megtekinthetők Sándor 
Béla sörözőjénen, a föpostánál. 
ELAD A kéttonnás teherautó egy-
tonnás pótkocsival. Hegedűs 
Üvegház, Kossuth L.-s.-ut 9 
EGY pár alighasznált f|rfi 
42-es cugoscipő jutányosán el-
adó. Á}arg|it-utca 9., magasföld-
színt, ' 

KONYHABÚTOR és ruhaszek-
rény jutányosán eiadÓ. Hunya-
ai-lér 23.; "hétfőtői, Fodorné* 
SZALLOSKERTEK királynője, 
Veltelini, Nemeskadíir, Olasz-
rizling I. oszt. szöilővessző kb 
50.000 drb kapható. Kérjen 
ajánlatot. Irsai I. gazdaságába, 
Árpádközpont. 

ÜSTHÁZ 120 literes üstlel 95— 
85—75-ös méretekben eladó. — 
Vár-utca 5., ajtó 1. 
KF.RTLOr.SOLASIIOZ való 4. sz. 
szárnvszivaltyu olcsón eladó. — 
Boldogasszony-sugiárut 38., II. 
emelet 6. 
MEII)INGER kályha, fehér zo-
máncozott, aikalmi áron eladó. 
Korona-utca 9., földszint. 
ELADOK ingaóra, 38-as uj női 
ripő, kis toalett-tükör, női in-
gek. torontáli összekötőszőnyeg, 
paplan, nyári takaró, könyvek, 
regények, gramofon, lemezek, 
ugyanott bútorozott szoba is ki-
ad!!. Somogyi-utca 11, I. em. 
5 ajtó jobbra. 

EGY fekele altjsztizubbony és 
egy női kosztüm középaíakra 
olcsón eladó. Som'ogyi-ulca 7. 
BOROTVAKÉSZLETEK, jegy-
bicskák, alpakka evőeszközök, 
olló, borotvák, hajnyirógépek el-
adása, köszörülés Onborotva-
pengék. Fráter, Mikszáth Kál-
mán-utca 5. 
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ELCSERÉLEM belvárosi kettő-
szoba-konyhás lakásomat egy v. 
kétszobás Komfortosért. »Alsó-
városon is® jeligéré. 
SZAREG és Szeged között el-
veszett a kocsiról egy ujjas be-
kecs. £ megtaláló " értesítse 
Varga Piroskát, Makó, Kont-u. 
8. szám, jutalom ellenében. 
1 szoba-konyhás szép lakásomat 
elcserélném" 1 szoba, fürdőszo-
bás lakásra. (Tavaszi csere® je-
ligére. 

HÉTVEZÉR-UTCA 46a, számú 
ház eladó. Érdeklődni ílajnóczy-
utca 10., I. 5. 
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SZAZ forintot adok annak, akt 
Topi nevü nőstény, fehér-fekete 
foltos kicsi foxiikutyám vissza-
hozza, vagy nyomára wezet. — 
Varga, Dugonics-tér 2. 
LAKÁSCSERÉK; bútorozott szo-
bák nagy választékban. Kocs-
mák, vendéglők, űztelek adás-
vételi irod'a. Lakásügynökség, 
Kölcsey-utca 10. 
RIRKAGYAPJITT, zsírosat is, fo-
násra vállalunk. Fonógyár, Cse-
repessor 9., 8—2-ig. 
A LEGSZEBB mesekönrvtár 11 
órától l-ig nyitva. Vasárnap is. 
Széchenyi-tér 6., I. em. balra. 
KARGALLÉROM megtalálóját 
kérem hozza Dugonics-utca 32 
szám alá, jutalom ellenében. 
EGYEDÜLÁLLÓ asszony ház 
mesterséget, vagy takarítást vál-
lal üres szobáért. Cim1 a kiadö-
Dan. . 

KERT felesbe kiadó. Jókai-u. 1. 
GÉPSZIJAT, kiutalás nélkül, ké-
szít Orion bőrgyár, Háló-u. 8., 
ugyanott salak ingyen elhord-
haíó. 
ÜZLETHELYISÉGET keresek a 
kiskörúton, belül. Jelige: (Azon-
nal II®. 

Felelős szerkesztő: 
DB. FERENCZ LASZLO. 

Felelős kiadó: KONCZ LASZLO. 
Kiadja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT. 
Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 

Felelős szerkesztői telefon: 493. 
Szerkesztőségi telefon: 103. 

Nyomdai szerkesztőségi telefon 
este 8-tól: 673. 

Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 
Telefon: 325. 

A Hirlapkiaaó Kft. nyomása. 


