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A M a g y a r K o m m u n i s t a Párt d é l m a g y a r o r s z á g i

Százezres tömeg ünnepelte vasárnap
a munkáspártok vezéreit s Rákosi Mátyást
és Szakasits Árpádot
Orosz, angol és jugoszláv munkásképviselök felszólalása

I

napilapfa

szágban!
- Amt a hazát illeti, évtizedeken
keresztül voltunk „hazátlan bitangok".
Nézzétek meg, hova vitték nemzetünket
azok, akik szakadatlanul, habzó szájjal
a haza hevében beszéltek. A magyar
nemzet zömét a munkások, a parasztok
és a haladó értelmiség alkotja. Azok a
rétegek, amelyek a legöntudatosabban
éppen a munkáspártokban vannak képviselve. Láthattuk ezt óriási népgyülóseinken, Nyíregyházán, Szegeden és
másból, ahol a dolgozó nép mindenütt
bennük látja az ország vezető erejét é»
rajta leszünk, hogy a jövőben is bennünk lássa.
— ígérjük, hogy azt a lobogót, amelyet 25 esztendő reakciója neir. tudott
a kezünkből kicsavarni, most feltűzzük
az uj, erős, szabad, független és demokratikus Magyarország ormára -»
fejezte be Rákosi" Mátyás a végig lelke*
tapsokkal és tetszésnyilvánításokkal
kisért beszédet.
A nagygyűlés Bechtler Péter elvtárr
zárószavái után az Internacionálé eléneklésével ért véget.

•ittidapesL, október, 1) Méretéiben
hogy mi ndm vagyunk elég hazafiak
az egész ország dolgozó népe. Az
-rffnle páratlanul álló, nágygyülést
éá nemzetiek. Ezekre: csak annyit
érő az egységben van. Legyenek
rendezett vasárnap délelőtt á Hősök'mondok, hogy azok vcjík szemünkre
egységesek a város és a falu dolIferén a két nagy, munkáspárt. A n agy mindezt, akik nyugodtan nézték tagozói és akkor nincs az a re-"
gyűlésre már a kora reggeli órákban
valy és .tavalyelőtt, amint százezréakció, amelynek ki ne liirjük a
« budapesti 'és környékbeli dolgozók
vel ragadták ki a családból a magyar
.nyakát.
'hatalmas tömegei vonullak fel. A
férfiakai, a férjeket cs fiakat és dobnagygyűlést Bechler Péter clvtáfs4 Erre az ' összefogásra azért ís sür- Iák a német rahtóháborn arcvonalá(alpolgármester nyitotta meg. Utána gőseit sZükség van, mert az utóbbi ba. iDe nemcsak a férfiakat villck cl,
iVeisuyiJiov, a SzoyjeLuniő szakszerve- időben a reakció újra emelgeti.a fe- odadobták a fevcnlegycrmékckct ís.
izéti kiküldöttjeinek' vezetője tolmá- jét. Itt' az ideje, hogy ujfá íia'lálSzétdúllak a családot és most
csolta a Szovjetunió dolgozóinak és másáf köppintsunk a fejéré. Erre a
nekünk beszélnek családról, akik
a szovjetorósz
szakszervezeteknek legjobb mód, ha az október 7-i vávisszakoztűk a hadifoglyokat. A
'baráti üdvözletét'. A szovjet kiküldött laszlasoh az egyesült dolgozók listácsaládot a munkáspártok védik,"
szavai ujtía a tömeg percekig élje- jára szavaznak; Üjra hallhatjuk, hogy
mi meg akarjuk bontani a családot, " ezt la'dja mcgTtnindcnki az ornezte Sztálin generalis'szimuszf.
Ezután John Haire, az angol munkáspárt képviselője szólalt felé A lelkes éíjenzéssel fogadott beszéd után
Répái József elvtárs nagyhatású
beszéde
Szegeden:
MeverJes • jugó'szfáv kiküldött üdvözölne a nagygyűlést. Ezután "viharos" taps
közepette Szakasits Árpád elvtárs, á
(Szociáldemokrata Párt vekére cnielkeÜéU szólásra. v .
'•'" '"~ •
• Beszéde elején a Szovjetuniót, az
Egyesült Államok pépét és-az angol
munkáspártot köszöntötte Szakasits A Magyar Kommwtista Párl a hároméves tervvel harmadszor 3s uíat Aiuiai
elvtárs és "kifejezte ázt a reményét,
az országnak
nogy a magyar követők nemsokára
íitnák indulhatnak • Moszkva, London
és .Washington felé. Majd így foly— A pénzromlás, az infláció olyanJ
"(Szeged, október Í j Szötnbafon dél- megingatni azokat, akik valóban hisztatta:
' r
dolog,
amelyen lehet nyerni és vc-1
nek
a
demokráciában
'és
a
Magyar
után
a
Magyar
Kommunista
Párt
mó— Munka és kenyér, ezt a kellőt
ímll szabaddá leiini, hogy az" ember ravárosi szervezete a móravárosi kul- Kommunista "Párt erejében — mon- szitení — mondotta, '— A niuuká(szabadon élhessen, 'szabad
földön, túrházban nagygyűlést tartolt és ezen dotta. —^Fáradságuk azonbán kárba- sok veszítenek rajta, a feketézők peií-znbad országban. Ez most a ini dol- felszótalt Révaii József elvtárs, a Sza- vész, mert a nép .látja, mit' leltek dig nyernek. A közellátás kérdéséről
gunk is. Mindén nap százszor Is cl- bad' Nép főszerkesztője is. A gyű- eddig és látja, hogy mennyire nem szólva rávilágított arra, hogy a békebeli 30 millióq-vál szemben alig terlüöhdjuk, mindenki dolgozzék és csakis lést a Himnusz eléneklése után Kiss szolgálják az újjáépítés munkáját.
Ezután (rámutatott Komócsin elv- mett több az idén 8—9 millió q-nál'J
kíz egyék, aki dölgozik. Beszélünk a Pál elvtárs nyitotta meg és 1lelkes
[feketepiacról, a spekulánsokról, a taps közepette üdvözölte Révai elv- társ arra, hogy az elmúlt rendszer fgy, csak "a közellátás legkomolyabb!
yénz'rorilókról és mindenről. Ez nem társat, továbbá a megjelent közönsé- bűnös vezetői mennyi értékünket ra- megszervezésével lehet majd átvéÍ'JI van igy! Ezen .'segíteni kellt Harc get. A7. üdvözlő beszéd után Komó- bolták el és vitték külföldre, majd szelni a nehéz hónapokat. Ezen f
In reakció ellen — ezt hirdetjük, csin Mihály, elvtárs tartott előadást pedig hangsúlyozta, hogy pártunk a téren azonban súlyos mulasztások taiiíiicla felszabadul tutik, a reakció vi- Előadásában visszapillantást vetett ár rendéi!, békéért és nyugalomért har- pasztalhatók, inert nincs senki, akf
Iszonf egyre kövérebbre hízik, egyre elmúlt egy esztendő munkájára", a col, vagyis azt akarja, hogy. ezentúl komolyan megszervezné ezt a dolgot/
ll ángó'sabb, miközben a rendőrséget Függetlenségi Front és az ideiglenes szabadón nyilvánulhasson meg Ma- Legtöbben ugyanis szabotálják a ler^
szidja, 'Ez' nem jót van igy, ezen 'magyar, kormány megalakulására. Ar- gyarországon a gondolat és a dolgo- uiénybesáolgáltáfásf. Nem á paraszt.,
tsjgiten'iink kell! Sok mindén'nincsen ról az áldozatos és sok fáradságot, zók valóravállhásiÖk mindazt, amit sággal szemben követeli, a KommuJ
jj 31, sok mindénen segiteni kell. Eh- küzdelmet igénylő munkáról beszélt, it reakció annyi időn át elmulasz- nisla Párt a 'beszolgáltatás erét yen
végrehajtását, hanem azokkal szem^
SÍZZ kérjük most az erőt és a hafal- amelyet a'Kommunista Part végzett a tott. Aki ezt a munkál akadályozza,
r.ial, a dolgoz A tömegek egységes es demokratikus Magyarország minél tö- az a ninnkűsság e r »s öklével fog ta- hon, akik a rendelet végrehajtáséi
lálkozni! — fejelte be beszédét Kn- szabotálják el. Mindczék rcndbehtfí
~
kemény lámogalását. A dolgozók egy- kéletesebb' felépítéséért.
mócsia
Mihály" elvtárs,
"
" >,• zására'pedig cros, szilárd, 'demokrati—
A
reakció
ma
Lilében
akarja
s 'gfrontja, a Szociáldemokrata Párt
kus többségű kormányzatra van szükés áT Magyar Kommunista Párt már
ség, afnely, mér. és tud fs cselekedr;ögmulátld, hogy tud* is és akar
ni. ; "
A dolgozók és nem a henyélók számára
akarjuk
i • a nép és a nemzeti közösség rszoljgátátában nagy és' szép dolgokat tnüújjáépíteni
az országot
— A ml páriánk "a rend pártja
lv -!ni. Még többet tudhá azonban még
szél — mondotta ,a továbbiakban Ré- folytatta beszédét Révai elvtárs.
A
nagy
tapssal
kisért
előadás
"után
i1< ttni, ha több volna a bal alma. Ezt
1
Amikor, azonban a rend abban álV
alja meg nekünk Budapest-népe s" Révai József elvtárs emelkedett szó- vai elvtárs —, "de
tolt, hogy, á dolgozó nép torkár*
la tkor majd megmutatjuk, hogy rén- lásra. Rámutatott arra, hogy egy" év
egyesek a gazdagok, vagyonosok,
fojtották a szót és a fend csupán
ét 't teremtünk ciőlsb Budapesten, az- alatt immár' harmadszor áll ki a Ma-,
az arak számára szeretnék újjáaz
elnyomás, a rabszolgaság rendül
gyai*.
Kommunista
Párt
iránytmutátó
ú án az egész országban.
építeni az országol, mi pedig csak
wolf, akkóf a mi párfunk ne'm volt
tervvel az ország elé.
egyfajta
újjáépítési
ismerhetünk:
A tíalnlmas tapssal" és éljenzíéssel
a fend pártja. Ma ellenben azt vall*
— Egy évvel ezelőtt ez a pari
hjjáépiicíi az országot a dolgozó
ff gadó'lt bésíéd után Rákosi Mátyás lépett a nép élé a Nemzeti Függetjűk, hogv tökéletesén biztosítani kell
"nép
'számárai
e vlárs emelkedett „szólásra. A közön- lenségi Front programjával — mona termeléshez' szükséges nyugalmai
ség nagy felkeresése közepette kö- dotta — és utat mutatott veié az A hár'omévéitferv. tartalmazza mind- és békét. Ennek egyik legfontosabb!
szöntötte a Szovjetunió szákszerve egész országnak. Pünkösdkor lépett azokat a rendszabályokat, amelyek előfeltétele, hogy,
zf-teinck, nz áhgot munkáspárt és a elő a második programjával: az újjá- szükségesek ahhoz, hogy ne uralkodiítlörjük a reakciói és az ország
Iszakszervezetek, valamint Jugoszlávia' építés gondolatával. Most pedig har- jék az országban gazdasági zűrzavar.
vezetéséi olyaft kezekre b'rzznkj
d ilgózpinaka gyűlésen "megjelent kép- madszor á y ki útmutatással a nem- Ezért kell a választásokon olyan'többséget biztosítani, amely nemcsák proviselőit.
ámclvek biztosítani tndják, hogy1
zet elé, airflkor előterjeszti az ország
— Soha nem volt nagyobb' szük- Újjáépítésének hároméves tervét. Ez gramot ' ad, hanem meg is van az
három esztendő alalt újjáépítjük
ség arra, hogy a demokrácia erőt mu- elsősorban azokkal szemben jelent ál- erejfe a program végrehajtására.
Magyarországol.
Stnsson, mint most. Itt, Budapesten lásfoglalást, akik ügy vélik, hogy néA mi pártunk
és a városokban a demokrácia erős hány évtized kell az ország újjáépíTovábbra is szükség van a demokfíTa rend
pártja!
és megdönthetetlen.
téséhez.. Be kell bizonyítanunk, hogy
likus erők összetartására és ezért
kemény munkáskezekkel hamarabb is
Beszéde további során.az ország két a választások után is a Magyal" NemInnen üzenjük a falu dolgozóimeg tudjuk célunkat valósítani.
legsúlyosabb kérdéséről beszélt: az zeti Függetlenségi Frontra akarunk
nak, legyetek halrajt, ne féljelek,
Pímnsrifadni. de azt is akarjuk, hogy!
— Ma mindenki újjáépítésről be- infláció és a "közellátás kérdéséről.
miirülteiek áll Nagy-Budapest és

Ezen a választáson
meg kell
mutatnunk,
hogy a munkáspártok
együtt erősebbeh a reakciónál

Nem diktatúrái,

hanem alkotmányos

szavazattöbbséget

akarunk!

2
ibbea a frontban a dőalő h ó a munkáspártoké legyen. Senki ne értse
|zoi;ban ezt félre, mert
vezetni akarjak az országai, ée
diktálni senkinek sem akarnak.
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Szögi Gézáfy Göllner Lajost
és Feketehalmi-Czeydner Ferencet is
kiadják a szövetségesek a többi
magyar háborús bűnössel együtt

Ezen a választáson
ne a Shvoyok
A szövetségesek
kezében levő és rövidesen hazaés Vidooicsok győzzenek t
szállítandó nyilas és fasiszta vezetők névsora

Hangsúlyozta a továbbiakban, bogy
u ország ma igen rossz gazdasági
viszonyok közölt van, ezért természetesen szüksége van külföldi segítségre is. Az ország szívesen el h fo(adja ezt a segítséget, bárbonaan is
fijjüa, de csak agy, ha ezzel aeai
veszélyeztetik IBggelleaség«akeL Minden olyan beavatkozást ezért a legerélycscbben vissza |ceU utasítani,
mnelynek célja a magyarországi rcakció megerősítése lenne. Nem szabdd
Wzonban azt sem elfelejtenünk, hogy
Magyarország ma külföldi ellenőrzés
alalt áll.

ila azt akarjak, hogy ez az ellenőrzés minél előbb megszűnjék, be kell bizoayttaaaak, hogy
a magyar demokrácia megdönthetetlen. 1
A Szovjetuniónak biztosnak kell lennie erről, hogy teljesen bizni tudjon
az országban. Ebben azonban nem
bízhat aVkor. ha Shvoyok és Vidovkrsok győznek a választásokon, haaeáá
esakis akkor, ha Bákosik és Szakasltsok kerülnek az élre. Ehhez viszont szükség van a munkáspártok
szoros egységére — mondotta Révai
elvtárs.
— Meg kell mnlalnunk, hogy a
aiagyar munkásosztály egvilt erörkb, mint a reakrió. Ezért teljes erirel küzdenünk kell a reakció ellen, a
frmokratikos párlok balszárnyinak
Shrleies gvőzelméért ezeken a választásokon!
Révai József elvtárs beszédét a je(cnlevrk hosszantartó, lelkes tapssal
fs éljenzésse! fogadták. Kiss Pál e!V-'
járs köszönte meg a tanulságos beszédet és a Magy ar KoramunlWá'PfliT-'
ba való minél nagyobb számú tömörülésre és tagszerzésre hívta fel a
hallgatóságot. A gyűlés lelkes hangulatban az. Internacionálé elérieklcsévcl
Ifft véget

Révai elvtárs előadása
Battonyán
és Mezőhegyesen
Vasárnap délelőtt Ballonján, dél
[ulán pedig Mezőhegyesen folytatta
[előadásait Révai József elvlárs. A két
[Talu népe lelkesen üdvözölte áz előadót, aki a falu dolgozói előtt is is'mcrlcllc a párt hároméves "épilőlervét.
— November 4-éu a magyar népnek ugy kell döntenie — inőndolla
Révai elvtárs —, hogy a parlamentben a baloldali többség biztosítva
legyen. A baloldali többség viszont
akkor lesz filőképcs, alkalmas arra,
lidgy gyors tempóban megoldja az ország népének komoly problémáit, ha
• választáson a Kommunista Párt
'győzedelmeskedik.
— Nem Igaz, hogy az ország újjáépítéséhez 30—40 esztendő kellene,
c'égendő lesz báróin esztendő is, lia
a magyar nép a magyar demokrácia
feilszúrnyát támogatja a választások
torán és a Magyar Kommunista Párt
hároméves tervét a magyar nemzet
programjává emeli.
Bailonyn és Mezőhegyes népe lelkes tüntetéssel éllcllc a Magyar KoinínunfMa Pártot és ünnepelték Révai
József elvtársat.

A Vajdaságban
magyarul
is hiiriáh a helységneveket
(Relgrád, szeptember 3t)', Jugoszláviában törvény biztosilja a vajdasági népek egyenjogúságát és szabad nyelvhasználatát. Most elrendelték, hogv
valamennyi virosfi állami és községi
hivatal nevet az illető helvség leriilctén
élő nemzetiségek nyel vén'is ki kell írni
Kivételt esak a német nvelv használatánál tesznek.

(Szeged, október 1.) Lapunk szombati számában a Magyar Távirati Iroda
jelentése alapján megírtuk, hogy Szálasit
és tiz bűntársát egy katonai repülőgépen elindították Németországból, hogy
Magyarországra hozzák. A hirt a budapesti lapok is közölték mint megtörtént
eseményt, később azonban cáfolat jelent meg, 'mert a repülőgépet rossz
légköri vtszonyok miatt nem tndták elindítani. Most már azonban bizonyos,
hogy a magyar háborús íőbünösók rövidesen hazakerülnek.
Azok között, akiket az amerikai katonai hatóság kiad a magyar büntető
hatóságnak, szerepel Szögi Géza szegedi nyilasképviselő, vott Szálasi-államtitkár és Göllner Iajos, a szegedi nyilaspárt elnöke, valamint FeketehalmyCzeydner Ferenc volt szegedi hadtestparancsnok, ax újvidéki tómeggyilkosság értelmi szerzője.
4
A rövidesen kiadásra kerülő nyilas
és fasiszla vczcrck névsora a kővetkező:
"Dr. Antaí István", Bárdossy László,
Baseli Ferenc, Bndinszky László, Collas Tibor báró. Csia Sándor, Endre
László. Fiala Ferenc, Fluck István,

Gcra József, GiHarr Lajos, Gömbös
Ernő, Görgei Vince, Hain I'étcr, Hain
Péternéj Hcllcbronth Vilmos, Hubai
Kálmán, Imrédy Béla, Jaross Andor,
Kassai Ferenc, Kerekes Béla, Kiss
Ferenc (aki tehát mégse tudott kiszökni Svájcba), Kolosváry-Borcsa Mihály, Kunder Antal, Langsfcld Géza.
Műlnássy ödön, Matoicsy Mátyás, Matolcsy" Tamás, Omclka Ferenc, Pálffy
Fidél gróf, Porzczinszky György, Rákosi Gyula, Reményi-Schnellcr Lajos,
Serényi Miklós grőf, Szádeczky-Kardoss György, Szakváry Emil, Szúlasi
Ferenc, Szász Lajos, Szigethy Vilmos,
Szőgl Géza, Szőnősi Jenő, Sztójai Döme, Temesvári László, Vajna Gábor,
Zöldi Márton, Dorogi Farka? Akos,
Mester "Kálmán, Andrejka "Ödön, Baky
László, Legcza János, Szombathelyi
Fcrcnc.llennycy Gusztáv, Craisy József, Ruszkai Jenő, Tarnai Miklós,
Tárnái Gyula, Malonyaf László, Bercgffy-Berger Károly, Dulin Elek, Tóbiás Kornél, Lcngvái'y György, "Fekeiebalmi-Czeydner Ferenc, Rajniss
Ferenc, Tarczay-Felícidcs Román.

1945 október 1
vibbá a jogi karon a kisebb köziga©
gatási pályákra jogosító oklevelek meg.
szerzése esti tanfolyamokon.
Végül Purjesz Béla rektor az egj©
tem hallgatóságáról beszélt, meleg sz©
retette! üdvözölte őket és rámutatott
arra, hogy az egyetem a demokrácia
szellemiben jellemes, lelkiismeretes, erkölcsös, bátor gondolkozású is bízt a
ililetü szociális nevetésit követeli meg.
Suántsunk mélyen, vessünk bőségesen
— mondotta —, bogy dus aratásunk
legyen. Hogy pedig bőséges áldás hulljon munkánkra, ahhoz alázatos szívva*
kérjük az Úristen segítségét
Dr. Purjesz Béla előadását a jelei©
levők mindvégig nagy érdeklődéssel kisérték, majd a Szózat hangjaival ért
véget a szegedi egyetem bensőséges é©
megnyitó ülése.

Felavatták
a tüzoltószakszer vezet
szókházát
(Szeged, októberi) A szegedi tűzoltók
szakszervezete a tűzoltóság Kossuth
Lajos-sugárut 17. szám alatti épületében otthont rendezett bc. A földszinti
helyiségekben szépen berendezett ottbont vasárnap avatták fel ünnepi külsőségek között.
A nemzeti szinü cs vörös zászlóval
díszített teremben Kopasz István tű©
oltóparancsaok mondott avatóbeszédet,
majd Dénes Leó elvtárs, polgármester
szólott elismeréssel a tűzoltók munkájáról. A túzoltószakszcrvczet nevében
Kálmán István mondott beszédet.
Az ünnepségen résztveit még a v ©
ros nevében Róna Béla elvlárs, tanár©
nok, a magyar tüzoltószakszcrvezot
központja részéről pedig llodai Antal
elnök és Solti László főtitkár.

Vasárnap zajlott le
a szegedi tudományegyetem Színház
Művészet
ünnepélyes megnyitása
Déri Pál és Lnkárs Pál hangverse-

Dr. Parjesz Béla rektor nagyfontosságú
bejelentései
az egyetem terveire
vonatkozóan

nye. Szombaton két fiatal művész,
Déri Pál énekes és Lukács Pál brácsaművész hangversenyezett a zent©
Iskolában az Újságírók Otlhouá koncertvállalatának rendezésében. Fiatalságuk abban a becsvágyban nyilatkozott meg, amellyel igényes műsorukat összeállították, máskülönben ifjúságukat meghazudtoló érettségről
tettek tanúságot. Déri Pál dalokat én
áriákat énekelt fejlett muzikalitással
tudatos müvészeltél és olyan sikcrrcL
hogy ráadásokkal kellett megtoldani
műsorát. Lukács {Sédig Nardini D-dub
szonátájának, Bach C-dur adagi ójának
és több más hangverseny mü szép
tolmácsolásával mutatkozott be a szegedi közönségnek, amely csaknem teljesen megtöltette a zeneiskola hangversenytermét

(Szeged, október i) Vasárnap--dél- rrérŐt-választott témáról fog beszélni,
ejőlt ynnepélycs külsőségek közölt tar- hanem az egyetem égető kérdéseirőt
totta meg az uj szellembea meginduló akar néhány szót szólni.Hangsúlyozta,
szegedi tudományegyetem évnyitó köz- hogy az egyetem számára teljes mérgyűlését a központi egyetem aulájában tékben biztosítani kell a kutatás szabadA közgyűlésen megjelentek a város egy- ságát, az igazság keresésit is szabad
házi, polgári és katonai hatóságok kép- hirdetését. Megvilágította ezutáu az
viselői, a pártok vezetői, továbbá az egvetemi tanárok és kezük alól kik©
egyetemi ifjúság igen nagy része és rülő magántanárok
felelősségteljes
szépszámú ünneplő közönség. Megjelent munkáját és bejelentette, hogy a tantöbbek között Dénes Leó elvtárs, pol- székek betöltésének uj módját szeretné
gármester, Hamvas Endre megyés- bevezetni, amely sokkal demokratikupüspök és örley Zoltán vezérőrnagy is. sabb lenne az eddiginél, de épségben
az egyetem autonómiáját is. A
A Himnusz eléneklése után dr. Riesz tartaná
magántanári képesítés elnyerését meg
Frigyes lelépő rektor köszöntötte a meg- akarja
szigorítani és az uj kutató gene
jelenteket és nyitotta meg a közgyűlést. ráció kiválasztására
a frauciaegyetemen
Beszédében visszapillantást vetett az el- divatos versenyvizsgákat
tartja legalkalmúlt tanév munkájára. Elmondotta, masabbnak. Ezután igen
íigyclcmrehogy tavaly amint megnyílt az egyetem, méltóan
határozta meg az egyetem
megjelenlek a város kiürítésére félsz® szervezetének
Rámutatott
litó plakátok és megjött a rendelet az arra. hogy az kialakitását.
egyetem
székhelye
foregyetemi értékek elszállítására is. Az máiban hat az egyetem fejlődésének
egyetem kormányzatát a reklorladó kialakulására,
ezérl a szegedi egyetembölcsészeti kar itlmaradt dékánja, nek részben Szeged
népe után kell igaHermann Egyed professzor vállalta zodnia, amely megfogta
magára. Januártói kezdve már kezdtek igájába hajtotta az erdőt,a futóhomokot,
termőföldet,
hazatérni a professzorok, visszatért a
varázsolt a Duna-Tisza
rektor is. de budapesti működésének gyümölcsöt
közén. Egyetemünknek is mélyen kell
a helybeli kormányhatóság által történt gyökeret
— mondotta — és bele
félremagyarázása következteben kény- kell nőnievernie
szegedi humuszba. Meg kell
nektek tart e l ő a d á s t
telen volt tisztéről lemondani és az elek- találnunk aa módját,
hogy nc légüres
torok bizalma folytán Riesz Frigyes térben lebegjünk, hanem
a város, a körprofesszor lett az uj rektor. Nemsokára
elengedhetetlen tartozéka legyünk,
sor került a minisztertől élőszóban ka- anyék
környezettet összeforrjunk. Mintául
a Központi Egyelem
pott felhatalmazás alapján a jogi kar Szovjetoroszországot
hozta fel a rektor,
megszervezésérc is, de ezt a tervet ínég ahol a kutató intézeteket
aulájában
elsősorban a
mindip nem sikerült tökéletesen megindusztriális központokban állítot- o k t ó b e r 3-án, s z e r d á n déiután
valósítani, habár az idén már meg- nagv
ták "fel.
indultak a jogi kar ólőadásai.
6 órakor.

ÉRTELMISÉGIEK!

EGYETEMISTÁK!

SZIRMAI ISTVÁN

Beszéde befejező részében Riesz professzor megemlékezett az egyetem halottairól. többek között az európaszcrlc
ismert C.srnycry János klasszika-filológus és Solymosstj Sándor néprajztudós,
nyugalmazott professzor haláláról. Néhány statisztikai adatot ismertetett még
a hallgatósággal, majd tanártársainak
mondott köszönet után közvetlen szavak
kíséretében adta át a rektori láncot az
uj rektornak, dr. Purjesz Béla orvosprofesszornak. Ugyanekkor a dékánok is
átadták tisztüket az uj dékánoknak.
Purjesz professzor megköszönte a prorektor hozzáintézett szavait és megígérte, hogy minden igyekezetével az
egyetem szellemi és vagyoni javaiért
fog küzdeni.
Ezután került sor a rektori székfoglaló előadás megtartására. Bejelentet.c Purjesz rektor, hogy a szokástól
eltérően most uem szakiüdbmánya te-

— Egyetemünkön már működnek
speciális kutatóintézetek — mondotta —,
amelyek a helyi szint gazdagítják. Ilyen
például Darlucz professzor igazgatása
alatt működő Alföldkulató Intézet. Szükség lenne még azonban az Alföld mélyében elreitett kincsek felkutatására
geofizikai kutatóintézetre, a föld felületesebb rétegének átkutatására és megfelelő átalakítására pedig agrokémiai
intézetre, továbbá az Alföld táplálására
cs ipari feldolgozásra szolgáló növényzetének helyes termelésére és átalakítására botanikai kutatóintézel kellene.
Ezenkívül egyetemi szociális telepet kell
létesíteni —amint azt Kanyó professzor
is elgondolta —, ahol az egyetemi ifjúság bevonásával az agrár lakosság és
az ipari munkásság szociális helyzetét
tanulmányoznák és kózzétennék. Ugyancsak a szegcdi jelleg kifejezőbbe télelét
jelentené a uiunkásgimuáziuci is, to-

I M. K. P. szegedi (uiusi^njegyelemi pártszervezete
közhírre teszi a városi adóhivatal,
hogy a háborús bűncselekmények folvtán előállóit hadikárokró! készült kár
felvételi jegyzék a városi adóhivatal
földadó-nyilvántartási osztályúnál
ajtószám) kitétetik azzal, hogy min tázok, akik földbirtokukban okomtt
hadikárt bejelentették, a kárfelvételi
jegyzék megtekintése után meggyőzőitheinck arról, hogy a károsult földrészleteik a jegyzékbe fel vanuak-c véve,
mert azon a cimen, bosy valamely
földrészlet a jegyzékből tévedés folytán
kimaradt, a bizottság helyszíni bejárása, illetve október llVike után adóelengedés többé neiu igényelhető. Várat*
adóhivatal,
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Rövid időn belül igazolják
a szegedi egyetemi hallgatókat

HIREK

Móra II.-Haladás 1:1 (3:1).
Rendőrök -Tűzoltók 3:3 (3:0)
Ifjúsági bajnokság:
Tisza-SzATE
1:3 (1:3).
SzMTE-HTVB
2:1 (0:1).
-oOo-

Szalgálalas gyíg/sieri írak
As egycleml f a n á c s stombaton tárgyalfa
özv. Nyilassy Agostonné, Római
körút 22, Rarcsay Károly, Tisza
a hallgatók igazolásának ügyét
I-ajos-körut 32, Bulcsu Barna, Iíálvá
Két válogatott mérkőzés
(Szeged, október 1) A szegedi egye- csö Miklós az orvoskar prodékánja, dr.
ria-tér 7., Leinzinger Pál, Ilorvűlb Mi
zajlott
le vasárnap Bndapeten
lem tanácsa szombaton délelőtt ülést Tóth László a bölcsészeti kar és dr.
fa ily-utca 9.
tartott dr. Pnrjesz Iléta ezidei rektor Bartucz Lajos a természettudományi
(Budapest, október 1.) A MTI sport—ooo—
elnöklésével é< többek között megtár- kar dékánja. A jogi karról még egye- osztútva jelenti: Vasárnap délután az
lőre
nem
jelöltek
ki
senkit,
hanem
gyalták az egyetemi hallgatók igazoláFTC Gllői-uti sporttelepén két nemzetT. e l ő f i z e t ő i n k h e z
sára vonatkozó rendelet végrehajtását. ugy döntöttek, hogy a tanács csak ak- közi mérkőzés volt. Először a Spartak
és olvasóinkhoz!
Az ülés után dr. Purjcsz rektortól meg- kor fog választani, ha a jogi kar pro- (Vajdaság)-MaDISz
válogatott játszott,
Tisztelettel bejelentjük, hegy i tudtuk, hogy a tanács döntése alapján fesszorai is teljes számban itt lesznek. amely 2:1 (1:1) arányban viSzödöU.
Szegedi lapok eltléher 1-til n hüvlhezí az egyelem álir a Ncmzeli Bizottsághoz Valószínű, hogy a jogi kar kiküldöttét A mérkőzésen 18.000 néző volt. Vezette
cs igazolóbizottsági elnök kiküldését is addig a Nemzeti Bizottság jelöli ki. Soós Károly.
díjszabási léptetik érvénybe:
kéri. Előreláthatóan a Nemzeti Bizott- Amikor teljesen megalakul majd a
A lap ára:
—oOo—
ság az elnököt az egyetemi tanárok és bizottság, akkor felkérik az egyetemi
hélközaapakaa . . P «.—
alkalmazottak igazolásához hasonlóan, és főiskolai hallgatók szabadszervezeM
a
g
y
a
r
o
r
szág—Románia
vasárnap . . . . „ 8 —
a professzorok közül fogja kiküldeni. tén keresztül az egyetemi ifjúságot is,
7
:
2 (5:2)
cl®fizetés egy bélre „ 8 3 . Az ülésen az egyetemi tanács már meg- hogy karonként válassza meg a maga
választotta a maga kiküldötteit, továbbá kiküldöttét, aki szintén helyet foglal
—oOo—
Az Ültői-uli pályán harmincezer néző
megkereste az egyes tudománykarokat, majd a bizottságban. Az egyetemi hall- előtt játszották a mérkőzést, játékvezető
- Vörös Jázsel főispán elfeglalla hogy ők is válasszauak egy-egy tanárt gatók igazolására így most már hama- Hertzka volt. Az első percekben a rohivatalát. A Délmagyarórszág régeb- az igazolóbizoltságba.
rosan sor kerül cs n bizottság tninél mánok támadtak, lassan a magyarok
ben megírta, hogy Vörös József nemEnnek alapján az egyetemi hatiga- rövidebb időn belül szeretné azt a le- vették át a játék irányítását. A nyolcadik percben Sáros.y partdobása után
kctgyülési képviselő, a Szociáldemo- lókat igazoló bizottságnak most a kö- hető legalaposabban végrehajtani.
Hidegkúti elé került a labda, akinek
krata Párt érdemes tagja lesz Szeged vetkező professzorok a tagjai: dr. Janlövése utat talált a hálóba 1:0. A tizen•őispúnja. Vörös József régóta esc
ötödik percben Zsengellér 25 méteres
Súékes kinevezése a mult héten racghatalmas lövése nyomán a bal ka pufip&rU'nt. Az u j főispán le le ríe az esról kiperdült a labda s a szemfüles Pus[diít Dálnoki Miklós Béla miniszterkás közelről a balsarokba lőtte, 2: tt
elnök kezébe és hétfőn elfoglalta hiA tizenhatodik percben a románok vevatalát. A főispán beiktatása rövideszélyesen támadtak, Heiter beadta a
»cii megtörténik.
(Szeged, október 1) A fontosabb gyár- szövetben, flanell alsóneműben és ha- labdát Fábián eié. aki szépített az eredméuyen, 2:1. A huszonötödik percben
ipari
és bányavállalati üzemek munká- risnyában részesülnek.
— Maron Ferenc előadása az UJság
A ruhanemüek szétosztása egyes üze- Puskás Zsengellérnek adott labJál, aki
szociális helyzetének javítása érdefréatlhaabaa Maron Ferenc szerkesztő sai
mint ismeretes, Bán Antal elv- mekben már megkezdődött. Értesülésünk átjátszotta a védelmet és megszerezte a
kedden délután 6 órakor előadást tart kében,
társ.
iparügyi
miniszter ruházati akciót szerint néhány héten belül az egész magyarok harmadik gólját, 3:1.
az Otthonban ..Magyar külpolitika" indítóit. Az akció
az érintett üzemek akció teljesen lebonyolódik, Az akcióSpilmann lement a pályáról és hecímmel. Az előadáson helyszűke miatt
munkásainak családtagjaira is kiterjed. ban elsősorban a bányák, továbbá a lyette Incze II. állott be a román csacsak tagok vehetnek részt.
A férfiak igen olcsó áron bekecset, egy jóvátételen dolgozó üzemek, végül a fon- patba. A 3 1 percben Nyers beadását
. — Kerékpárlopás. Makra Mátyás öltönyt, munkaruhát, nadrágot, flanel! tosabb ipari üzemek munkásai vesznek Giurican érintette kézzel, ezért a játéktűzoltó, IIolló-u 7. szám alatti lakos be fehérneműt, kezeslábast, zoknit és kesz- részt. Szegeden a Központi Gáz és Vil- vezető 1 l-est itétt. amelyet Rudas érté[jelentette a rendőrségen, hogy az Arany tyűt kapnak, a nők kabátot, flanell lamossági Rt. és az Orion bőrgyár Rt. kesitett góllá, 4: 1. A 39-ik percben SíUános-utcai Gyaponyi-féte inúszerészűz- inget, selyemnadrágot, továbbá haris- munkásai részesednek a ruhaakcióbau. pos átadásából Nyers szerezte a követ| e t elölt ellopták a D 9227. számú Mer- nyát kapnak, niig a gyermekek ruhakező gólt, 5:1. A románok nem adtait
mur gyártmányú kerékpárját uj gumifel a harcot, a negyvenedik percben
fal és dinamóval. Kára 22 ezer pengő.
Reitcr Petsovszky elé adta a labdá',
aki gólt szerzett, 5: 2.
— Októberi ájlatosságok a to
A második félidő román támad fgadalail székesegyházban. Ma, hétsokkal kezdődött Csakhamar a magy •
Tőn kezdődnek a fogadalmi templomrok vették át az irányítást. A n.v r
ba a a hagyományos októberi áitamagyar fölény csak a 21. percben • •
losságok. Tekintettet a korai besötézelett eredményre, amikor Puskás k •
iedésre és a villanyárammal való köugróit. és a kifutó Boros mellett a
telező takarékosságra, az ájlatosságok
hálóba lőtte a labdát, 6:2. A harminc mindennap délután 5 órakor kezdőd(Szeged.) A Magyar Kommunista Tart ciósokat képviselőknek T* • éá" „Ki i» kilcueedík pereben Nyers szegletennek. Október 4., 5. és 6-án szentbeszédek is lesznek Magyarok Nagyasszonya szegedi és környékbeli szervezeteiben reakciósokat a hivatalokból!" — kiáltá- gásbM fejezte a mérkőzés utolsó góltiszteletére. Ez a háromnapos ájtatos- szombaton délulán és vasárnap nagy sokkal helyeselték az előadók beszédét. ját, 7 : 2 (MTf)
ság vasárnap, Rózsafüzér Királynéja népgyűléseket tartolt. Felsővároson a
—oo>Ugyancsak nagy lelkesedéssel vett
ünnepén közös szentáldozással zárul. jóstásotlhonban ünnepélyes keretek részt a szépszámban egybegyűlt hallA
s
z
e
g
c
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i
T
i s z a m á s o d i k leli
Október 6-án, az aradi vértanuk ün- tózöU zajlott le a nagygyűlés. A gyű- gatóság a röszkei nagygyűlésen, itt szinnepén reggel 9 órakor lesz az ünnepé- lést a felsővárosi dolgozók énekkara tén Balla Ferenc és Gyenes András elv- a m a r a t o n i f u t á s c s a p a t b a j n o k nyitotta meg majd Katona András elv- társak beszéltek és hangsúlyozták, hogy
lyes gyászistentisztelet.
ságában
társ beszélt a reakció veszedelmeiről, a Magyar Kommunista Párt tettekben
(Budapest,
október
1) Magyarorst.:'.
A széfed! órás- és ékszerész- utána pedig Kópiásni elvtársnő a Mamaratoni
bajnokságát
vasárnap
bonyomutatta
meg,
hogy
milyen
hazug
volt
rotzakonlály a hadifoglyok részére gyar Kommunista Párt múltjáról, küzfasiszta, kommunistaellenes propa- lították le. Bajnok Kiss (UTE) 2 óra 5'J
B3200 pengőt adományozott. Az összb- delmeiről emlékezett meg és felhiuásssal aganda.
perc 34 mp, 2 Mucsi (Postás), 3. Kofordult a nőtársadalomhoz, hogy erőtelfcef rendeltetési helyére juttattuk.
Lelkesen ünnepelték még a Lengyel- dáuv (Postás), 4. Fazekas (Postás) 5.
jesebben kapcsolódjék bele a politikai
- Belöllólték az üresedésben levő életbe. A nagy tapssal fogadott előadás kápolnáu előadó Gombkötő Péter és Südi (Óbudai Barátság), 6. Gyetvai (Szeállásokat a Tárosnál A főispán a pol- után Tombácz Imre elvtárs, párttitkár Vértes Imre elvtársakat. Pusztamérge- ged).
pármester előterjesztésére behelyetteA csapatversenyben 1. a Postás A.,
sen és Ottömösön Tombácz Imre elvsítés utján betöltötte az üresedésben szólt a megjelentekhez.
2.
a
Szeged (Gyetvai, Kincses, Ábrahám),
társat,
Alsóközponton
és
Várostanyáu
Részletesen kifejtette a Magyar Komlevő városi állásokat. A behelyettesípedig Komócsin Mihály és Katona Antal 3. (Postás B).
munista
Párt
választási
programját
tettek szombaton délelőtt tették le az
A maratoni futóbajnokságon résztelvtársakat.
esküt dr. Dobay Pál tanácsnok kezébe. és a párt hároméves újjáépítési 'ervét.
vett Lovas Antal 61 éves futó is, aki
Nagy érdeklődő közönség vett részt
végigfutotta a távot.
a többi szegedi nagygyűlésen is. Rókuson Szirmai István elvtárs beszélt nagy
lelkesedés mellett a Magyar KommuMozik műsora:
nista Párt eredményekben gazdag munKorzó Mozi
kájáról, a párt célkitűzéseiről és a most
A vasárnapi futballbajnoki
Ma és mindennap bemutatásra ke elkészített nagyszabású hároméves tervFelhívjuk ax Sttxee kerületi pártforduló eredményei
(fül az orosz filmszenzáció! Emlék- rőt. Általában ezt a tervet ismertették
szervezetek
titkárainak
Ügyeimét,
I. osztály:
szik a „Kék Madár" szépségeire? a többi szónokok is: Alsóvároson Kohogy ax e heti titkári
értekezletet
mócsin
Zoltán,
Nagysolymosy
Gyula
és
(Két kis gyermek keresi, kutatja
SzMTE-MMTE
3:0(1:0).
A gól- október 5-én, pénteken ette pontosan
a boldogságot, amely minden em- Szét Sándor elvtársak, Aignertclepen képesebbcsatársorral rendctkezőSz.MTE 6 érakor tartjak meg a Kálvin-téri
ber álma. A zene, a vers, a dal szár- Gyólai István elvtárs, Klebelsbergtele- csak nagy küzdelem után győzött. Gól- székházunkban.
nyain száll a mese ebben a gyönyörű pen Farkas István elvtárs, Kecskéstele- lövők : Bundik (2), Gyurik.
A Magyar Kommunista Párl szegedi
orosz filmben: Elvarázsolt bazaszem. pen pedig Strack Ádám elvtárs. Az
szervezetének
panaszirodája csütörtöMórauáros—SzATE
9.0
(6.0)
Az
el(Azonkívül: A legfrissebb Maflrl-Kró- egybegyűlt hallgatóság mindenütt nagy
játékosai miatt legyengült alsó- kön délután 5—7 óra közölt minden
ika. Előadások kezdete: 3, háromne- tetszéssel fogadta a párt hároméves távozott
tervében lefektetett pártprogramot.
, rárosi csapat nem tudott ellentállni a dolgozó — bármilyen pártáltásu — séyed 5, és fél órakor.
relmét meghallgatja és a lehetőségbe*
A magyar Kommunista Párt vasár- óformában levő Móravárosnak, Góllö- képest orvosolja.
Belvárosi Mozi
vők
:
Sándor
(7),
Ördög
(2).
nap a szegetlkörnyéki falvakban nagy
Ma és mindennap a legszebb ma- népgyütéseket tartolt. Szentmihálytcle-1
Műkedvelők! Jelentkezzetek a MaIISE—HTVE 3:1 (3:1). A vásárf y a r filmek sorozatából Gyimesi vad- ken nagyszámú hallgatóság előtt be- helyi együttes egyenrangú ellcufél volt, gyar Kommunista Párt Kálvin-téri székvirág Géczy István közismert müve szélt Balta Ferenc elvtárs, mérnök és dc a IISE tartani tudta a mérkőzés házában szombaton délután 4 órakor.
filmen. Főszereplők: Tolnay Klári,
András elvtárs. Beszédükben elején biztositott győzelmét. Góllövők:
Kire szavazzon as értelmiség ? ErMály Gerő, Gózon Gyula, Gregus és a Gyenes
különösen a Magyar Kommunista Párt Savanya (£), Tóthpál, illetve Gábor.
ről tart előadást szerdán, október 3-án
Matirl-Króalka. Előadások 3, három- eddigi
eredményes működésével és a
Rákóczi—UTC 6.0 (3:0). A most délután 5 órakor a Nemzeti Parasztnegyed 5 és fél 7-kor kezdődnek.
írt további terveivel foglalkoztak, ujjá^Iakult UTC még nem rendelkezik párt Bathyány-utca 4, L emeleti helyfSzéchenyi Mozi
észletesen ismertették a kommunista megfelelő játékosgárdával, a régieket ségében Tóth Pál, a párt szegedi szer
Ma és mindennap bemutatásra ke- párt há>- -néves újjáépítési tervét is.
pedig Kiss edző jó formába hozta. rezeiének titkára. A párt minden érAz előadásokat felszólalások követ- Góllövők: Benke (2), Sebők (2), Barna, deklődőt szívesen lát az előadáson. A
rül a kacagtató kalandok filmje: Pepírt értelmiségi tagjai lehetőleg teljes
lyaatas. Főszerepben: Fernandel, a ték és ennek sprán az egyik felszólaló Széli.
számban jelenjenek meg.
nevetetés mcstere,Egy fogadás története! rámutatott arra, mi egyébként Balla
Postás - SzFIE 3:1 (2.0). A Postás
Utazás a föld kőrút 1000 izgalmon és elvtárs beszédéből is kitűnt, hogy a biztosan
győzött
a
lelkes,
de
gyenge
rengeteg humoros helyzeten keresztül. Magyar Kommunista Párt azt akarja, felsővárosiakkal szemben.
A MAGYAR KOMMUNISTA PART '
Azonkívül: A mozilátogató közönség amit minden becsületes magyar ember
abrieu tagja tartsa fc«tHess«géael4
rég nem látott kedvence újra Szegeden: akar, vagyis uj, népi és demokratikus
: v
IL osztály:
rend mellett a régi, gazdag Magyar4 ha.ihlla mint rendőr.
HSE
11.-SzMTE
2:1
(0:0).
Jön október 4-től: Deanna Durbin országot.
SzEAC-Lemezgyár
0:0.
.és Charles I.auglon „örök Éra".
A jelenlevők „Nem engedünk reakSzAK 11 -Barátsáe * -2 (4:1)

Szegeden két iparvállalat munkásai részesednek
a munkaügyi minisztérium ruhaakciéjában

A Magyar Kommunista Párt
népgyiitesei
Szegeden es
a környező falvakban
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1945 Oklóber 2

Ilélld, október 1.
igényt tartó gyermek korhalárának
Megbízható bejárónőt keresek azos
600: Hanglemezek 610: Hirek. 6 20 bejelentése) azonnal jelentsék biva- jiaira. Szent Mihály-utca 9., II. 8. Je
A szakszervezeti kullnrbizotlság köz- A MaplSz ifjúsági félórája, 6 50: Hang- lalomuál.-Továbbá mindazok, akik ne- lent kezűi lehef reggel 8 - 9 órakor.
ti összes szereplőivel, hogy kcddeu lemezek.
velési póllckot élveznek gyermekük
Egy "gyes, középkorú fnindéncsl
délután 6-kor megbeszélés végeit jelentszületési
anyakönyvi
kivonatát
soronKedd,
Obiéber
2.
felveszek.
Rákóczi-u. 16.
kezzenek a székházban (Dózsa György:
600: Hang/emezek. 6 10: Hirek, kivül feljegyzés végeit mutir k be. Kovárssegédel állandóra vágy napi
utca 8. II. emelet bál). Szakszervezeti
6 2 •: A Városi Zeneiskola növedékei- Bfllty Kálmán hg. nyf. Iiát. vez.
pár órai munkára felveszek. PctőB
kullurbizoHság.
nek hatig versenye, üj'J : Hanglemezek.
Sándor-sUgárut 42.
A szakszervezeti ifjaninnkás cso"Egy ápészsegéd felvételik magái
port vezetőségi ülést lart október 2-án,
fizetéssel, vegyes munkára.
l^ozi1
kedden délután 6 órakor. Vezetőség,
Sacharln, mosó- és András cipészmester, Párísi-kórut 19,
A Bőripari Munkásak Szabad Szakpipereszappan, pa- Uj-tér sarok.
szervezete október. 1-én, bélfőn délután
píráru, füzei kapIparosak ügyeimébe! Ezulon közöl4 órakor folytatólagos Uvvgygyülcst l*rl.
ható
Árvaleány gyermek mellé és köny<
Voátós megjelenés fcotetezö. Vezetőség. jük tagjainkkal, hogy a munkabérek
nvebb házi munkát is vállal vidékre is
„Árvaleány" jeligére.
A Tanárok, Tan lók Szabad Szak- szeptember 24-től 50 százalékkal
szervezete 5-én délután 3 órai kez- emelkedlek, munkásaikat tehát igy Szentháromság-utca 27. szám.
K U l ö n f é l é k
dettel vezetőségi, 4 órai kezdettel vá- fizessék ki "Az 50 százalék nem az
lasztmányi, fél 5 órai kezdettel tag- alap, hanem a teljes órabérre jár.
Kemirorti kalapja vitásai a legjobbak
gyűlést lart a székházban. (Dózsa Ezenfelül fizetendő a prémium vagy
Tisztit, formáz és alakit. Kárász-u. S
a veszélyességi százalék. Az ioarlesGyörgy-utca 8).
az udvarban.
itttel clnifbséfic.
Kttnyvkölimuukisok Szabad SzakKidiólánipál vesz, elad, cserél
izervezete taggyűlést tart október 3-án
Amalőrholt, Kálvária-utca 2.
•zerdán délután fél 5 órakor a szakT. H i r d e t ő i n k h e z !
Ilnagária-szálló épületének hatósági
A peiréleuinjegyek oklóbcri szelszervezeti székházban. Kérjük a tagok vényére a szegedi fűszer- és vegyeskiürítése folytán üzlethelyiségünkéi
A
szegedi
lapok
egyetérlölcg
október
megjelenését. Vezetőség.
kereskedők útján jegyenkint 2 liter I-iöl a következő hirdetési díjszabást Kölcsey-utca 2. szám alatti utcai üzlethelyiségbe helyeztük át. Weiszteilet
Magánalkalmazottak Szabad Szak- petróleumot oszlatok.
léptetik életbe:
Testvérek Papir- és rövidáruk viszontszervezete taggyűlést tart október 3-án,
A viszonteladó kereskedők a nagyApróhirdetés 10 szóig 100 pengi
eladóknak.
szerdán délutáii 5 órakor a szakszerMinden további szó
20 „
vezeti székházban. (Dózsa Gy.-u. 8.) kereskedőktől 12 pengőért kapják a
Keretem dupla \V. A.-jclü, pirospc'lrőlcum lilcrjét és a fogyasztóköllasábhirdelés m/m kint 40 „
Vezetőség.
abroncsos hordóimat. Becsületes meg*
zönségnek
lilcrcukint
15
pengős
árlodrászmnnkások Szabad Szakszerőrző vagy nyomravezető jutalomban
vezete október 2-án, kedden délután ban árusítják
részesül. Pálfy telep 4. Vágóhíd mii.
a d á s - v é t e l
fél 6 órakor taggyűlést tart a szakszerA viszonteladó kiskereskedők a bcEgy jó lóval szántáshoz társulok,
vezeti székházbau (Dózsft György-u 8.) siedé'.l pelrólcuinjegyckkcl október
Bélyeggyűjtemény I, tümr.gbélyeget vagy naponta állandó fuvart vállaVezetőség.
10-ig tartoznak a Közellátási Mvhtal veszek Bélycgkercskedés. Iskola-utca 29, lok. Érd. Dobó-utca 36.
Felhívjak azokat, akik a fakiterme(Zsólér-ház) elszdmol- fogadalmi templommal szemben.
lésre jelentkeztek, hogy október 2-án, jegyosztályánál
Gyapjnlcpőgépek megrendelhetők
nt.
kézelhilisi
Hivatal.
30 családos, betelelt, 42-es és 50-es Debreceni-utca 6.
kedden délután 4 érakor a szakszerveméretű vándorméhészet, modern felzeti székházban jelenjenek meg az inszerelésű, más vállalkozás miatt eladó.
dulási részletek megbeszélése végeit.
Csere
Feliiivoin a város dolgozó lakos- Cim
a kiadóban,
Feltétlen megjelenést kérünk. Szakszer- ságát, hogy aki az alább megnevezett
vezeti Bizottság.
Veszek képkeretet, üveget, márkás
Fekete férfi átmeneti kabátot, 42-et
köztisztviselők és közalkalmazottak festményt
Kárpáti keretező, Tisza La- magasszáru férficipőt adnék lisztért
népellenes, fasiszta vagy németbarát jos-körut 53.
továbbá 5 méter flanellt zsírért és cgj
tevékenységéről, illetve olyan magaRádióműsor
200 literes fadézsát pénzért. UocskayArany,
ezüst,
drágakő,
evőeszköz,
tartásáról tud, mely a magyar nép dubléáru, óraalkatrész, precíziós szer- ulca 6., I. eui. 7. Érdeklődni délután
érdekeit sérti. a Szegedi Igazoló Bi- szám, beváltóhely Tóth órásnál.
4—6-ig.
Hétfő, október 1.
zottság
hivatalos
helyiségében
(Város43-as elsőrendű bakancs krumpliBudapest. 18: Hirck. 18.03: A Vö.Magánházai keresek megvételre az
röskereszt közleményei. 18.15: Sza- háza, f. em. 18.) szóvaí vagy írás- alsóvárosi templom közelében. Ter- ért vagy kukoricáért elcserélhető. —
badság az operairodalomban. F.lőadás ban haladéktalanul jelentse be.
ménnyel, hízott disznóval
fizetek, Gyermcksporticorsi eladó Hattyassog
Schwciger Kazal Béla MAV mű- megegyózés szerint. Pnszldr-u. 46.
47. szám.
hanglemezekkel. 18.45:Részletek Papp
Elcserélhető bürgernnyag i'é.fiszöKároly: Azarcl cimü müvéből. Felol- szaki tanácsos, dr. Köves Sándor tanEladó egy jókarban levő, G-T mávasás. 19.05: Hegedűszólót 19.25: Dél ügyi titkár, Görög Ernő klskundórozs- zsája rakható, kétkerekű kézikocsi. Ta- veiért. Pacsirta.ulca 13" Szabó
2piuszl-c» rádiót tüzelőért cserén Sáncon. Novella. 19.40: George Car- tnul mezőgazdasági népiskolai igai- nitói-kiskertek 59. ••
ler angol dalokat énekel. 20: Hirck, ggló-lnniljá, Gáspár Zoltán ..volt villaNyulak részére hercv szalmazsákba tek. Fodor-utca 6, I. 7.
Kél 4 nónapos malac szemcscot elsporthírek. 20.20: Ritmusgyöngyök. mos'iársasági tisztviselő, Csűri József való szalma eladó. Szatymazl-u. 37.
Hanglemezek. 21: •Műsorismertetés. ilélöláblai segédhivatali igazgató, CsűKisebb fürdőkádat veszek, lehef cserélhető. Somogyilelep 6. u. 234
Donnál adok egy férfiöltönyért cse
Í21.05: A Vöröskereszt közleményei. rt Jőzsefné járásbirósági főtiszt, Gu- gyennekkód is. Somogyilelep II. ulca
rébe. Érd.: Rcmény-u. 40.
l21.15rBrn!i>us: IV. szimfónia (c-moll). fácsi János szakaszmérnök, dr Koncz 24. szám.
£2: Hírek, rendeletek ismertetése. — Árpád sándorfalvi jegyző, dr. PutUoroshordók tűzifáért elcserélhető!
Szőnyegek eladók. Gyulapúspöklc22.20: Könnyűzene. 23: Ilirck és hét- noky Miklós törvényszéki elnök, Csur- lep 38.-v
az ipartestületben.
a v '
köznapi krónika orosz nyelven. 23.10: gó Erzsébet kereskedelmi és iparMegbízásból cserélek akác tüzifáf
Egy könyvszekrény, két kisebb foHirek és hétköznapi krónika angol kamarai tisztviselő, Fábián Ferenc tel eladó. Mikszáth Kálmán-u. 4, I.,kifogástalan ágyneműért (kis-, nagynyelven. 23.20: Hírek és hétköznapi MTI-tisztviselő. Dr. Horváth Zslkó jobb.
párna, paplan, lepedő, plédi. Kárászkrónika francia nyelven. 23.30: Cho- sk , a bizottság lilkára.
utca 10. szám, Szererlaimngykercske
E © varrógép eládó. Kacsa-u. 6.
pin-müvek.
Kél skép világos keményfaágy él- dés. Révészné.
adó.
Kisfaludí-utca 46.
Trágyái "adok szalmáért. Somogyi
A magyar államrendőrség szege®
Október 2, kedd.
Sparhcrdl és kétszárnyú ajtó és telep, VIII. ulca 405. szám.
főkapitányságának
politikai
osztálya
Budapest. -7: Hirck, műsorismerTóször eladó. Somogyitclcp VIII. ulca
tetés. 7jl$: Reggeli zene. 8: Mi újság felhivja mindazokat, akik Palócz Mi- 476. szám.
Lakás
hály
őrvezető
(munkaszolgálatos
kea piacon? 8.15: Rcspíghi-müvek. 9:
' Eladók különböző bútorok. Érdekret)
magatartásáról
tudnak,
jelentkezA magyar vasutasok fuvószenekara.
Kiadó lakását, bútorozott szobáját
lődni: Szent György-u. 4, III. 6.
jelentse be, jól kiadom. Bútorozott szo|10> Hirek. 12: Déli harangszó, hirck. zenek lanuVallom'ástélelre a fenti oszFrakk
eladó,
iáért,
ételcinért
el112.15: A .Bartók Béla énekkar* mű- tályon, Tisza Lajos-körut 34, II., dr. cserélhető. Jókai-u. 6a, fldsz., jobbra. bák állandóan kaphatók. Lakásügynökség, Kölcsey-utca 10.
sora. 12.45: A szovjet filmrendezők. Vas Zoltán r. főhadnagy, előadónál.
Kárlológep vashói, tépőszaliag elHiroin diákleány vagy diák jó laElőadás. 13: .Kovács József és Sár- Palócz Mihály 1942-ben Hódmezővá- adó. élelemért elcserélhető. Révaykmsz. szd.-nál,
kást, teljes ellátást kaphat. Jelige:
közi Gábor gitáregyültcse játszik. — sárhelyen az Z/2.
:
utca
6b,
II.
1.,
délután.
13.45: Rendeletek ismertetése. 14: 1943-ban Baján az 5/3. kmsz. szd nál,
Ktvüé pusztamérgest bor (300 li- • Belvárdst
Balarozoll szoba urinőnek. esetleg
Hirek. 14.10: A Vöröskereszt közle- majd később Borban, a Rhöu-láger- ter) eladó helyben. Honvéd-tér 3,
két diáklcánynak élelemért, pénzért
ményei. 16: Hirek. 16.10: A magyar ben "teljesített szblgálalot. Komócsin felső csengő.
kiadó. „Belváros" jelige.
pedagógusok szabad szakszervezeté- Ilié* sk., r. alezredes, pol. oszt. vez
Sezlenlakaré, sezlon női télikabánek műsora. 16.25: Goitein Antal jazztok. bútordarabok eladók Csaba-u. 26
zongorán játszik. 16.45: OstromlőrtéA IfaáigoMlozó Nyilvántartó HatóEladó vagy elcserélendő négy pár
nef. Novella. 17: Világhiradó. 17.10: ság felhivja a város bel- és külte* férficipő, egy pár csizma, két kalap,
Kapható
Opferarószlelek. 18: Hírek. 18.05: A rületén lakó hadirokkantakat, hadi- egy tavaszikabát, egy fekele téhkabat,
Vöröskereszt közleményei. 18.15: Mü- özvegyeket és árvákat, hogy az alant Hunyadi-tér 10. sz.
GARDOSI, Szentháromság a. 27.
vészlcmezek. 18.55: »Te csak aludj, feltüntetett betűszerinti sorrendben és
Piaci sátrai vennék ponyva nélkül
Liliom ...« Csorlos Gyula emlékest. időben a városi lladigondozó Nyilván- Cimekct a kiadóba „Vidéki" jehgérc
.20: Hirek, sporthírek. 2020: Szűcs tartó Hatóságnál (Vár-utca 7.) augusz- kérek.
NYILTTÉR.
Stefánia "énekel. 21: Műsorismertetés: tusi és októberi járadékulalványaik átGvönvörü ezüstróka eladó élelemért (E rvuttan kózlóttekórt ntm tifló W*l6iié(it t zurtj
21.05: A Vöröskereszt közleményei. vétele végeit jelentkezzenek. A ki-vagy pénzért. Dugonics-tér 11., I. em 3.
22: Hírek, rendeletek Ismertetése. — adott ülalváuybkat a városi főpénflár
Eladók hibátlan, u j férfiöltönyök
Feleségemtől, szüreteli Szűcs An
22.20: Könnyűzene: 23: Hirek és hét- fizeti ki. Piros
csekkszelvényüket, olcsó árban. Somogyi-u. 0., I. em. i .
nálól különváltan étek, érte semmi
köznapi krónika orosz nyelven. 23.10: szelvényes Ellátási lapjuk-at és hadiFérlikerékpár eladó. Pacsirta-utca nemű felelősséget nem vállalok.
Hirek és hélköznápi krónika angol gondozási igazolványukat hozzák ma- 23 szám
Peták Vilmos Arpádkőzpout. Cl és
©elven. 23.20: Hirck és hétköznapi gukkal. Október 3-án A, A, B, C, :4-én
i-ülő
79
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krónika francia nyelven. — 23.30: Cs, D, E, É, F, G; 5 én Gy, H, J ,
S. Franck: A-dur zongora heged üszo- 8-án K, L, M, 9-én N, Ny, ó , ö , P ,
úáta. (Hanglemez.)
lOén R, S, Sz, 12-éil T, Ty, U, O, Vefvészt társat keresünk Szegeden.
Főszerkesztő: Szirmai István.
13-án V, Z, Zs. Ncvézeltek utalvá- Helyiségünk és méregmentes vcgyi- Felelős szerkesztő: Gárdos Sándur.
iparunk van. Értesítést a kiadóba „M.t
Felelős kiadó: Koncz Lész.é.
A Magyar Kommunista Párt nyaikat a fent jelzett napokon déli 12 gyártsunk ?" jeligére kérünk.
óráig
tarthatják
meg.
Egybéh
felhíKiadja:
szegedi stúdiója
Tánetanárl keres * a sindorfalvt
vom a hadirokkantakat, hadiözvegyeHirlapliiadó Kft.
Állandó műsor: Reggel 8-tól 830ket, hadiárvákat, illetve azoknak a MADISZ. Érd.: vasárnap a MaDISzSzerkesztőség: Jókai ölen 4.
óráig: Hatiglemezek, közben hirek, gyámjait, hogy büntetőjogi felelőssé- szfkházban. Vezetőség.
Telefon: 493 és 103
Délben 12 órakor: Reklámhirek, 1230- gük . tudatában anyagi, va© családi
Moióntt felvesz a Royal-szálloda
Kiadóhivatal: kárász-oka z.
tól 1 óráig: Hanglemezek, közben hirek. áll Apólukban tőrtént változást (elha- 6000 pengő fizetéssel Takarilónőt 4500
Este 6 órakor: Reklámhirek, 640-kor:
Tetefou: 325
[övei
lálozás, születés, névéiért
Hírek.

Szakszervezeti hirek

K va alcs közienlények

Nagyban, kicsinyben
Gárdos inal,

Apróhirdetések

Darabos rézgálic

