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A szakszervezetek
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Londonban mosl szövegezik
a külügyminiszteri értekezlet
zárónyilatkozatát

dolgozói Csongrádmcgyébca is állást
foglallak és ők is a két munkáspárt
közös listáját kövelelik. Tárjunk szegcdi szervezetének titkárságához befutóit ma a szentesi szerkezeit munkásság vtisámap tartott nagygyűlésének határozata. Á határozat kisérő
sorai közlik, de a szentesi' nagygyűlés is a nninkásegfysóg jegyében folyt
Károlyi Mihály a magyar történelem egyik legfontosabb e s e m anyának
le és áz összegyűlt nagy tömeg a
tartja
a földreformot — A külföldi kövelek tüntetően távolmaradlak Franco
nuinkásegj ség megvalósítását kövejubileumi.ünnepségéről
— Patton amorikai tábornokot
morf
telte az országos választások során is.
A szervezett munkásság a nagygyűelnézően kezelte a német háborús bűnözőket
lés tereiében kiáltványt bocsátolt ki,
mely közös haröra hív fel minden
működés fontostagáról beszélt és kl<
A külügyminiszterek
tanácsának a pápai nnacins jeleni meg
dolgozót a rcakció és "a fasizmus ma- ülése, amelyet hétfőn délután"6 órára
fejezte
azt a nézetét', bogy ea ad
V
rXdványainaak kiirtására. A gyűlés tűztek ki, csaV 11 órákqr illt össze,
együltmtkMéa
a jővőbea ts megt©
Patton Tábornokot,
Németország
felhívással fordult a két munkáspárt mert a tanácskozást megelőzően Byrremii
a
világbéke
előfeltételeit. Ezközponti vczclöségéhez és azt kért, nes, (torta és Molotor előkészítő meg- /mierikái megszállási övezetének fő- után Sztálin a Szovjetunió erőfeszihogy valósítsák meg a két munkás- beszéléseket tartottak. Az ülés hajnali parancsnokát EisenhoweF 'tábornag'y léseiről beszélt, amellyel az életszínpárt harci egységéi, hogy azok egy- 3 órákor ért véget, azonban a Reu- nemrégen Frankfurtba hívta, hogy vonal felemelését és a gazdasági felmás melleit meneteljenek az országos leríiröda jelentésé szerint • tárgya* felelősségre vóúja'í náeMnít szemben lendülést igyekszik e l é r d . Ezért vart
választásokon.
' látok aem voHak «rróméoyetek, mert lanasJtott elnéző viselkedéséért. A szükség az Egyesült Államok által
megbeszélések eredméj^ekÓppcn PatSzentes szervezeti munkásságának aem Átkerüli megegyezést lélrehes* ton tábornokot elmozdították tisztsé- nyújtott hatmilliárd dollár kölcsönre.
a r a zértuytUtkexat szövegét Melőea. géből é t nlédává Lncien Trusrole al- A kölcsönt a Szovjetunió nem fogja
felhívását mi is közöljük:
A keddi ülést 11 órára Űvlák össze fá boraagyot" nevezték H.
' Munkások I Dolgozók 1 '
hadfelszerelési célokra felhaszhnlnű
A munkásosztály, a gyárak és föl- és Molotov külügyi népbiztos fél óráA Vörös Hadsereg kötelékéből négye
ilck magyar dolgozói mérhetetlenül val a kitűzőit idő előtt meg l s Ijelent
millió katonát máris elbocsátottak ég
. . . v ' ^ í .
i.okat szenvedlek és szenvednek ma a helyszínen, majd tiz perc múlva
a leszerelést mindaddig
folytatják,
Popper
amerikai
szenátor
.cimonüm
ls. Nem nézhetik tétlenül, hogyan Bevin külügyin inisztcr'is megérkezeff.
mig
a
Vörös
Ha'dsercg
létszáma
d
ukarnak ellenforradalmi elemek éket Azonban a hjrék szerint az ülés még- Sztálin generalisszímusAál folytatott hadilétszám egyharmadára nem csökbeszélgetésének
tartalmát.
^Sztálin
az
verni a két munkáspárt. közé, hogy is csak'3 órákor kezdődött meg. Ya,jpgaile.
.
üjrá halalómrakerülve folytathassák lósrfnQ, bogy a f é t jéuhágyraíjpiszter amerikai demokráciával való együttm
m
m
r
n m i m
memmm
mjgbqszólésokót folytatott. XTnépcllcnos politikájukat. Akadátypzmegállapítható az a lázas
sájok ezt megli'mezőgazdasági', Ipari
igyekezet, amellyel a nagyhatalmak
f i értelmiségi dolgozók. í
Célunk: A munkús-parasziegység képviselői törekszenek nézeteiket köVs a liszla népi demokrácia. Ennek zös nevezőre hozni és az értekezleHérése érdekében közös harcra hí- tet befejeznT Az amerikai, francia és
vunk titeket, hogy a fasizmus marad- kiuai küldöttségfck podgyászaf már he
\ ányait, a reakciót és a feketézők vqimafc csomagolva és repülőgépeik
j azdflsági zűrzavart Okozó hadát, a 48 órája utrákÓ6zcu állnak
Csak vagonkérdés, hogy mikor hozzák haza a 206
•
svábokkal együtt kiszakítsuk a nem7Jt testéből. A munkásegység — ncmAusztriában őrzött magyar fiáboras bűnös!
Károlyt Mihály beszélgetést folyjr.'Li egység.
(Budapest, október 3) A Világosság hat fel az amerikai bombavetőgép •
i Éljen a Magyar Kommunista Párt tatóit a Reuter-iroda szerkesztőjével. írja:
Kovách alezredes, az amerikai ka- háborús főbünösökkel. Szálasi és tárr i a Szociáldemokrata Párt testvéri Kijelentette, hogy a magyar történe- tonai misszió tagja kijelentette, hogy sai
még m a is S a l z b u r g b a n v a u n a k . A
egysege! Éljen a munkások és pa- lem egyik legfontosabb eseménye a hat nap óta szörnyű viharok és csök napisajtóban közölt 200 háborús bünöl
ri szlcik szövetsége! Éljen a dolgozók földreform, amely hárommillió élnyo- vaunak Salzburgban és cz a magyará- gyors hazahozatala csak a magyar h *
tholt parasztot felszabadított. £ a • zata annak, hogy a Szálasiékat hozó lóságoktól függ. Az amerikai katouai
demokratikus Magyarországai
Szeged ruházati munkásainak ha- parasztság az ipari mukásoággal amerikai repülőgép nem tudott fel- hatóságok azonnal útnak indítják a
tározata is a közös listát követeli. A cgyüllmükMfve meg lógja trremteol szállni.
fogságban levő embereket, ha vonat'ruházati munkások is megállapítják, a áémokraUkks Magyar országot. A kiHimler Márton amerikai nyomozó- szerelvény rendelkezésükre áll. Mini
hogy komoly reakciós érők akadá- sebbségi kérdésről szólva, elismerés- tiszt, aki Salzburgból most érkezett mondotta, ebbeu a kérdésben ma tára
lyozzák a termelést, lázítanak a ter- sefiemlékezett meg Románia és Jugo- vissza, szintén azt mondotta, hogy a gyal Riesz István igazságügyi minis*
•
n és beszolgáltatása ellen, ki akarják szlávia nemzetiségi politikájáról éa hat napja zuhogó eső miatt nem száll- terrel. (MTI;
i iczlclni a várost, rontják a pengő beszélt a szlovákiai magyarság kérvásárlási értékét. Ezekkel az érőkkel déséről. Magyarország csak ugy 'élhet
s/emben meg kell erősítenünk a két boldogan az összeszűkült határok kömiatt
n unkáspárt harci egységét. A sze- zött, ha barátságos együttműködés áll
li (ti ruházati munkások is a két mun- fenn közte és szomszédai közölt —
kispárt vezetőségéhez fordult, ők ismondotta Károlyi Mihály*
a; t kérik, tegyék lehetővé országos
o
Választási viszonylatban is a közös
"Görögország és Transiraal munIMa felállítását.
,
«
' " A szakszervezetek, a gváralc és *a kás'rnegbizoltaií kormányaik nem engedték
résztvenni
a
szakszervezeti
viA
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s
vezetősége
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hogy
szenei
t lvak dolgozóinak szava ez, amit a
szerezzen
kér munkáspárt központi vezetősége lágkongresszuson. Ez a világ munkásságának kiküldöttei körébon nagy
• fciil, hogy értékeljen.
(Szeged, október 3) Ma reggel 8 óra- kölcsön lehet kapni addig, amig a szénCsongrádmegye dolgozói • tesznek visszatetszést keltett. Az amerikai
megbízott
javaslatára'
a
kongresszus
kor
a gázgyár kikapcsolta a villanyt szállítmány megérkezik, hogy ma dél
ihitet nap-nap ulán különböző gyüléegész városban és csak a vizmútelep, alán 5 órától holnap reggel nyolcig be*
Ytkcn és csoportokban & közös vá- elhatározta, hogy IllUkozé jegyzékei az
továbbá a posta villanyszolgáltatása ma- kapcsolják újból a villanyt. Holnap
r« iztási harc mellett és ezzel igázol- Méz a külügyminiszterek értekezle- radt meg. A villany kikapcsolása azért megpróbálnak ismét annyi szenet sz©
téhez.
Felszólította
továbbá
a
szakJCt nemcsak politikai érettségüket,
történt, mert nincs szén a városban. rezni, hogy délután 5 órától reggel 8-ig
d< azt is, hogy ok védik igazán a ma- szervezoli kongresszus valamennyi A város vezetősége már napok óta tár- legyen villanyvilágítás. Az orosz paf ar nép érdekeit, a magyar demok- nemzet szakszervezeteit, hogy sürgés gyal illetékes helyen, hogv az elakadt rancsnokság közbenjárására a salgóráciát. Csongrádmegye dolgozói is sék k. .náayaikuál a Franco Spanyol szénvonatokat indítsák útba. A város tarjáni bányától ígéretet kapott a város,
hogy tatán október (s-ára megértetik
é tik, hogy" november 4-én nem á országával való diplomáciai viszony sürgető intézkedéseire azt a felvilágo- Szeged
színvonala. Addig ugy próbálják
haladéktalan
megszakítását.
Madridsítást
kapta,
hogy
a
termelés
és
szállípórtok indulnak harcba csak, hanem
tás minden produktumát a MAV fog- ezt a problémát megoldani, hogv kölban
a
napokban
ünnepelték
Franco
a magyar demokrácia vívja meg dönlalja le, ezért nemcsak Szegednek, de csön kérnek szenet.
tő /csatáját a magyar reakcióval szem- uralomrajutásának kilencedik évfor- az ország többi városának is igen nedulóját.
Az
ünnepségekről
n
spanyol
búi. Ebben a döntő csatában pedig
héz a széaellátása. Az ország minden
ISMERD MEG a Magyar Kommá* két munkáspárt összefogott ereje fővárosban akredttált követek tünte- nagyobb városában már napok óta ki nisla Párt politikai vonalát: Haltgasn
tőleg
távoltaylották
magukat
éz
az
van
kapcsolva
a
villanyáram
i' iet csak az. áirtcly. halálosan suitámeg a MKP Stúdiójának előadássorozaáMomácUI iMtülelkül ecreüül
tndSzeneden evvel őre uiéi' >unvL szenet tát minden nap 5J1) órakor.

lováttoilák,

Vihar és eső
akadályozza
a Szálasiékaí hazaszállító repülő•
gép felszállás ál

Szénbiqfiy

Szegeden néhány napig csak délután
5 úrátál reggel 8-ig lesz villanyáram
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Bartók Béla szobrát
a Liszt Ferenctéren
állítják lel

a g y a k o r

Anglia lelvette a kereskedelmi
kapcsolatot
Magyarországgal

Budapest, október 3. (Saját tudósítónk telefonjclentése.). Bartók Bélá(London, október 3) Megtörténlek
nak, az Amerikában nemrég elhunyt a'z első lépések Magyarország és Angvilághírű magyar zeneszerzőnek és ii! közötti kercskcdclmf kapcsolatok
tudósnak méltó művészi emlékművel felvétele Iránt.
öfökili me'g a főváros emlékét. ElőrcAt angol kertskeáeleHtügyi mi- "
láihatóan bz enilékmíi részérc a 'Liszt
alozter engedélyt adolt arra, hogy
Fercnc-lér zeneakadémia előtti részét
kereskedelmi kapcsolatok (elvéJelölik ki. A szoborműivé pályázatot
tele céljából a kél ország céget
lúznck ki. A pályázat batárideje november 29. és a pályázatok felett 15 kölesöoös információkat szerezzenek be.
tngu bizottság dönt.
Az üzletek lebonyolítása
egyelőre

PARTHIREK

-10*5 október J4

s z s l i

nem indul meg, dc a cégck ..áris
tájékozódlak a kölcsönös szükségletekről. Ujabb intézkedésig az angliai
magyar javak továbbra is az ellenséggé t való kereskedelmi bizottság ellenőrzése alalt maradnak.
A Britáuová sajtóügynökség diplomáciai szerkesztője ezzel kapcsolatosai ramutatolt arra", hogy a kereskedelmi miniszter intézkedése jellemzi
a diplomáciai helyzetet.

A romániai magyar népi
szövetség október 6-án
gyászünnepséget rendez
Aradon
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Szolgálatos gy ágyszeriárak
ózv. Nyilassy Agoslonné. Rómaikörut 22, Barcsay Károly, Tisza
Lajos-körut 32, Bulcsu Barna, Kálvária-tér 7., Leinzingcr Pál. Horváth Mihály-utca 9.
•—00°—

— Felkérjük hirdetőinket, hogv as
•klóher 6-1. szombati ünnepi ssámnnkha hirdetéseiket legkésőbb csütürtök délatin 2 óráig kiadéhiv italunkba leadni szíveskedjenek, hogy a
megjelentetést biztosítani I n d j u t .

-oOo—
— Kinevezés. A kultuszminiszter
dr. Bertatan József elvtárs, ny. gimnáziumi ianár. vegyészmérnököt, akit
1921 ben baloldaii magatartása miatt
nyugdíjaztak, az V. fizetési osztályba
rendes tanárrá kinevezte. Dr. Bertalan
József, aki nyugdíjazása után szerczio
meg a vegyészmérnöki diplomát, eb'ien
a minőségében előadója és vegyésze volt
az újvidéki mezőgazdasági középfoku
iskolának, a Kommunistc Párt részi rőf
pedig az újjáépítési bizottság tagja
— Október 6-i ünnepség Mórávárotban. A móravárosi kultúrházban
szombaton délután G órakor október
6-i ünnepség lesz. Az cmlékbeszédct
Dénes I.eo elvtárs polgármester mondja,
ezenkívül színdarabok', szavalatok alkotják a műsort.
— Mndácsy l.ászló előadása a Nőaaüvelaéghea. A Magyar Nök Demokratikus Szövetsége keddeu délután i
órakor magasszinvonalu előadódélutánt
rendezett a Városi Zeneiskola nagytermében. Ezúttal dr. Madácsy László
egyetemi lektor, a kitűnő esztéta ragyogóan felépített előadására került sor.
„A mai kor lírája, cimü előadásában
különösképpen a háború utáni francia
költészetet ismertette cs oly finom
szellem, csiszolt és uemcshangu lírikusok verseit és líráját mutatta he, akinek megismerése a mai intcllcktur számára feltétlen nyereség, A versek"t
Dévai Hedvig, a Szegedi Nemzeti Szinház tagja olvasta fel igen hatásos in.
Madácsy László előadásának koukluziója az volt, hogy a inal francia br.i
megtalálta a hangját és a költészet fejlődése elő fogja segíteni a sokat szenvedett emberiség egymásratalátását A
nagy figyelemmel kísért előadás ut in
Fóldessyné Szegedi Zsuzsa mozdulatra ü vés znö nagyszerű táncprodukciója
következett, amely szintén sok elismerést kapott. A Nőszövetség ismeretterjesztő és szórakoztató délutánjai cgyra
értékesebb és színvonalasabb műsort
adnak, vatóban megérdemelnék, ho*y
a közönség — a férfipublikum is —
nagyobb számban látogassa ezeket a
keddi kulturdélutánokat.

(ÍMivueltirfi Ülés a Magyar Kommuuisla Pártban október C-ái, szombaton csle ti órakor a Kálvin-téri székházban. A napirend rendkívüli fontosságára való tekintettel kérjük, hogy
az üsszes kerületi és üzemi pórszerverelck vaiamennvi vezetőségi tagja feltétlenül jelenjen meg.
Felhívjak mz összes kerületi pártMagyar és román szövegű plakátok emlékeztelik
szervezetek
tilkármimmk ügyeiméi,
bog)' az e heti titkári értekmztetet a danavölgyi népeket a germán önkény Í3 magyar
október 5-én, pénteken este pontoson
vértanujára
t órakor tartjmk meg a Kálvin-téri
ozckfcáznabbnn.
(Bukarest, október. 3) A romániai október. 6-án Aradon nagyszabású
A Magyar Kommnnisla Párl szerdai magyar, népi szövetség országos* vég- gyúszüuuepségct rendez a tizenhárom
pát tnapi menetrendje : A Magyar Kom- rehajtó bizottsága, szcfltembci: 28-áu szabadságharcos honvédtábornok cmmunista Párt 3 éves uijácp.tési terve. és 29;én Itószonegy^iné&ye/ szerve- léfé?c.*'Az Erdélyben megjelenő .ViBelváros G órakor. Előadó: Keresztes zet' kiküldöttének bevonásával érié- lágosság ezzel kapcsolatban közli,
Mihály, Kálvin-tér G. Felsőváros G óra- kczletct tartott. Az értekezlet a ro- bogy az aradi vértanuk emlékére a
t
kor. Előadó : id. Komócsin Mihály, Ró- mániai mágyarságJbelyYetévei foglalmagyar,, népi szövetség művészi plamai körut 23. Rókus G órakor. Előadó:
Tombácz Imre. Kossulh L.-sugárut 26. kozva állást foglalt, mind a román, kátot készíttetett. A plakát alkotója:
Móraváros G órakor. Liöadó: Gomb- mind a^cákciós'clcmek"üknamfinltája László.„Gyula feslőmüvé&e, Darrijakötő Péter, Móra-u. 3. Újszeged 6 óra- ellen*. Minden" nemzeti sérSlem ese- nics János tábornokot, az aradi vérkor. Előadó: Sebes Mszló, Népkert- tén" a "tetteseket^ leleplezni kívánják, tanuk egekét rajzolta meg. Ez a plásor 5. Alsóváros G órakor. Előadó: dr. ile u^ya'uu'fjy^nem* tüfik a magyar kátTröVidescn megjelenik minden viKádár luirc, Hóka-n. 21. ösomogyitelep reakciós klikk tevékenységét sem. A déki város utcáin. A magyar, és ro7 órakor.^Előadó: Komócsin Zoltán, magyar, népi szövetség szükségesnek
máu^slövegű plakát felidézi ma'jd az
tiI. u. 102 rjsomogvitelep 7 órakor.
tartolta "szervezeti élcténTk' mégferő- egyjittiakó népek emlékezetében^bogy
Előadó: Vérles Imre.
si lését mind politikai, mind ga£dá- a világszabadság tizenhárom magyar
A következő üzemekben pénteken sdgí/ntinrf 4feuIhií^Ks*tértn.;.Az^arSá- vértanu'j.T a cfunavölgyi népek sza•arlnok pártnapol: Vasutas párlház
5 óra, Keresztes Mihály. Postások 6 óra, gfo végrclinjtó bízótt&g^ezéhnet az badságának jelképe, amelynek annyiTombácz Imre. Kenderfoaógyár 2 óra. ű£'iM"tek^l^gbcszéIéséré o^tóbermá- szor/ kellett elbuknia a germán önid Komócsin Mihály. Lemezgyár fél 5 sodik félőben. MarpsVásárbelyrc öst-, kény járma' alatt. Egyébként a plakát
ára. dr. Kádár Iván. Dohánygyár fel 5 szebivta/a száztagú országos intéző jeTy/óti is, bogy/ Erdély, magyarsága
óra. Szirmai István. Gázgyár 1 óra, Se- bizottságot," •
V
- '
október G-án mindenütt gyászünnepbes Itaszló. Gyufagyár 2 óra. Szirmai
UjTyánisak a m a g y a lnépi szövetség séget*Tart a vértanuk emlékére. ~
István. Ujszegedi kendergyár 3 óra. Kooióctin Zoltán. Orion bőrgyár 3 óra.
Tombácz Imre. Angol-Magyar jutafonó
2 óra, dr Kádár Iván. Párttagok megjelenése kőtelező, vendégeket szivesen
látunk.
Krndezogáráiolák Ügyelem! Minden
rendezőgárdista tag október 4-én, csütörtökön este G órakor a Magyar KomBndaresfeoktóbcj 3. (Sajgf, tudósí- miszerellátásának mintegy 80 százamunista Párt központjában (Kálvin- tónk" ] te
je!?nféíej Efyfiónappal, léEnt tájérték. Az árbesere 'Irodák
lér 0.) jelentkezzenek
— Felmeatések a •épkiróságoo 4
ciclőlt "jjJak'uÜ nicg a raVzögazdítjg másjk^tcvékcnY^ge abból ál^ hogy* a
' A kommnnisla Párt vórosbázi • menépbiróság Margita-tanác.sa kedden tárr n e le pénteken délután I órakor a és az jipn7-„ái^v rejúileíM éÖonyölTm j rendeKiczésre bocsátott iparcikkeket gyalta Szakáll István szegedi vasúti
gabonára cseréljék át.'- '
városháza közgyűlési termében gyűlést s'á?a a mezőgazdasági és ípSrl
munkás ügyét. Szakáll a vádirat szeiroda. Három« najfy áBVetke?
tart, amelyen Szirmai István beszél a
bóMP alatt * teitUgyáraktol " rint 1941-ben feljelentette egyik ismetet: n Fulura, a Hangya és" a Mezőmi g jelentekhez.
árok 138 miWó külön-" rősét, merf az koratnunistaizü kijelenga1téák*"szövetkröel^bb'nyslitja;ié^az
trillióról
siereitek ke éó téseket tett. A vád nem igazolódott be
A tierémi pirtaapen m
ipari és mezőgazdasági
árucseréé!
és a vádlottat felmentették, cunek eljnttatUk vidékre. Fopek b u i ban (Kálvintér k j Kereeztee
Stikály Ezek egyik fevéikénysége. az "üieinek^
lenérc visszakísérték a fogházba, meri
etetőre tart előadásI. Pártiatok meg gyárak/bányák iparcikkeinek áleseré* t ^T-'ótráóvArti értéle <00 va-" jelenleg
kétéves büntetését tölti máy
v
*
r
.
—
jelenése kötelezi, vendég ebet szíveven
ügyből kifolyólag. — Nagy Károly szenlése mezőgazdasági terimrkekí'e.
/
| w t
létank.
földműves ellen az volt a vádi, ho{*
TiZurájkouiány. textilárui vittek a kö; tesi
1944-ben ónként belépett a német hadEgy hnoap alatt ai Ipari őolgo- \ StmulUjari'is
vidékre. A jövő béteu seregbe.
K tanúvallomásokból kiderült
l A körülbelül 900 vagoo külön- ": pc3ig 25 háromtonnás autó szállít
s z f i c h k n y i
m o z i
bogy Nagy mint munkaszolgálatos
(éle éleMaérhez jnfoltak 2 miltélülároCa legelrejtettebb vidéki vi- ..csak" mint kocsis volt a németeknél
Csülórlöklől mindennap bemutatásliárd pengő értékben.
" 9 rosőkíy ?is. Ezenkívül 25 vagon sót és
fegyveres szolgálatot nem teljesített.
ra kerül az elmúlt hetekben Budaér*nTás fontos cikkel is szállilanak. A népbiróság felmentette Nagyot.
pesten hatalmas sikert aratolt raKülönösen a szénbányák járnak „az
dqo
gyogó, uj amerikai vígjáték :
x A férlírubizalí
szakosztály
élen. Szén ellenében a munkások élelértesiti tagjait, bogv október 5-én. pénteken reggel 7 órától déli 12 óráig faszénosztás a törvényszéki pincéből. Elnökség,
Lefülelték
egy
nagy
valutást
Emelkedik az ország
A kacagó fiatalság, a szerelem, zene és
Budapest, október 3. (Saját tudósímatid: h a n g v e r s e n y i r o d a
dal bűbájos filmjében a főszerepeket szénfermelése
tónk telefonjelentésc) A budapesti gazmindnyájunk h « l v e n c e : D e a n n a
októt»er 3. (Saját tudósí- dasági rendőrség állandó razziát tart a
Október 7-én, délelölt fél 11
Durbln, a legnagyobb amerikai tónkBudapest,
telefon
jelentése
ország szén- valutások között. A napokban is egy
órakor a Belvárosi M o z i b a n
jcllcmszinész: Charles L. és az termelése állandóan , Az
emelkedik. Az ilyen szervezett társaságra lettek figyeluj fiatal filmtehelség: Róbert
havi statisztika már félmillió mesek. Ennek következtében Kozlovszky
JÁNOS
C . u m i x x f i i g 6 a l a k i l j a . Azonkívül : augusztus
mázsa többletről számol be és előre- Artbur lengyel állampolgár lakásán
hangversenye.
rajtaütöttek
és
másfélkiló
aranyrudat,
láthatóan a szeptemberi még nagyobb
Operaáriák,
opcrctlrészlelck
lesz. Juliusban 3 millió 418 ezer mázsát továbbá 15 millió pengő értékű valutát
és
filmdalok.
Konferál:
Cseraa
Amerikai revü-variete film.
bányásztak fekete, barna és ligintbóL találtak nála. Kozlovszky az egyik deBrigitta, zongoránál Panlnsz
tektívet
félmillió
pengővel
meg
akarta
ez a szám 4 millió 52 ezer
Elemér.
A> előadások 3, háromnegyed a Augusztusban
mázsára emelkedett. A termelés főként vesztegetni. A detektiv a vesztegetési J e g y e k elfirArlbra október 3-tól a BrU.i
és léi 7 órakor kezdődnek.
a borsodi szénmedence, a dorogi vidék összeget is az elkobzott értékekhez csabanzversearptozúrinál
(bejir.i*
EWvítet dílelStt 11-12 éráig Pérutlroyitái és Pécs szénbányáiban emelkedett fel- tolta. Az elfogoltak rövidesen a bíró- rosi Mozi mellett
jobbra) vilihitók.
létórával oz r<fiadéi kezdete e.ó.l
ság
előtt
felelnek
tettükért.
tűnő mértékben

erővel folyik az árucsere
a falu és város dolgozói kőzőtt
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— A behelyettesített lisztvfealfb
névsora. Jelentettük, liogy a főispán
behelyettesítés utján betöltötte az;
s z e g e d i
n é p g y l l l é s e l :
üresedósben levő városi állásokat..
Dr. Savauya Ferenc aljegyzőt II. o.
Idő
1
aljegyzővé, dr. Keller Tivadar aljegyE
l
ő
a
d
ó
Helye
zőt jogi képesítésű községi bíróvá.,
n a p ora
Szűcs József I. o. pénztártiszlct pénz-Komócsin Mihály
(ári ellenőrré, Bárkányi József éh'
ti Újszeged, Tóth-vendéglő
X. 4.
Széli István l. o. adótiszlcket adó Szimai István
X 4.
ti"Somogvitelep, Lcvcntcotihon
ellenőrökké, Mayqr Islván
üzemi'
Tombácz Imre
6 l'jsoínogyitelep. iskola
.X 4.
pónzhirnokot pónzlárnokká, Boriényc
Vertes
tinre
"X 5.
4 Pick szalámigyár
libor, Czimcr István, Fodor István.,
Gergely András
T Adóhivatal
X 6
Győlai Endre, Juhász István, dr. JuGombkötő Péter
X 7.
3 Gvála. iskola
haros Ferenc, Kopasz Andrásné, Ma-tuszka Kálmán, Rncz Jenő, Szabói
Mária, Szalhmári Alajos, Tamkó Imre és Zsőlér József II. o. adóliszickctl
í. o. adótisztekké, Bokor István mű— Szurkált a bánáti legény, t l c b ő k
szaki segédtisztet műszaki
tisztté,
Béla 20 éves várostanyai fiatalember
Kollár Pál mb. zeneiskolai igazgatóé
szeptember 30-án este á Városlanyáan
zeneiskolai igazgatóvá, d r . Csonk.
Wolíord-féle vendéglőben iszogatott
Samu Gellért nevü átokbázi barátjával,
Miklősnc óraadó tanárt hegedűtanárborozgatás közben odalépett hozzájuk
rá,
Kcrlészné Kain Katalin, dr. Kera Jugoszláviával
megkezdeti tészné
rgv részeg legény, akinek a nevét nem Hamarosan befejezik
Gaál Klára és d r . Starknri
ismertek, csak azt tudták róla, hogy
tárgyalásokat
a
szeged-bajai
at
megrövidítésére
Gróf Katalin óraadó tanárokat zongc
bánáti illetőségű'. A bánáti fiatalember
Rozsos Anlaí ideiglenes
belekötött a két szegedi legénybe, majd
(Szeged, október 3; A tuull bclen a MAV. rövidesen honorálja, amennyiben rntanárokká,
tanárt
gordonkatanárrá,
Barabás Vilamikor azok hazafelé indultak, a kocs- magyar kereskedelmi és iparkamarák- lehetőleg még október közepén, nappalmán kívül, a sötétben megtámadta őket vezetőinek részvételével úgynevezett ra helyezi át a Szegedről Budapestre mos, Czcglédi Sándor, Cscke Tiborés Hcbőköt zsebkésével mellbeszurta. kamarai napot tartottak a kereskedelmi induló személyvonat menetidejét. De né, Farkas Ilona, F'ranczeu Jenő, KaA súlyosan megsebesíteti fiatalembert minisztériumban. A szegedi kamarát ha ezt mégsem tudnák megcsinálni, sza Pál, Kákonyi Mária, Molnár:
a sebészeti klinikára vitték, a támadó dr. Cterzy Mihály ügyvezelű-l'ikár és legkésőbb novemberben, a téli menet- Gyula, Pcllkó Anna, Süle Vilmos,
elmenekült. Ifebők állapota életveszé- dr. Plfskó András titkát- képviselték rend életbelépésekor ugy állítják bc a Szegedi Ibolya, Szécsi Imre es Tóth
lyes, mert belső vérzése van
ezen az értekezleten. A szegedi kamara szegedi vonatot a menet rendbe, hogy f. Sándor gyakornokokat, valamint!
Bcrniczky Józsefné,
— > y u g d i | a s honvédtisztek stb. fi- képviselői az értekezleten előterjesztet- reggel indul el Szegedről és kora dél- Bátó F'crcnc,
gyelmébe. Azon szegedi nyugdíjas hon- ték a szegedi ipar és kereskedelem né- után ér a fővárosba.
Hecker Irma, Mandula Mária, Vclr?
Közölte Pozsgay államtitkár azt is, B. János és Wolgrád Hona szerződévédtisztek, tiszthelyettesek, valamint az hány kívánságát, igy a többi között axt
ilyenek özvegyei és szülötten, ellátatlan í is, amely a Szeged—Budapest között hogy rövidesen befejeződnek a tárgya- ses irodai munkaerőket II. o. adót is/.árvái, akik a létesítendő jóléti étkezőbe közlekedő vonat indításának nappalra lások Jugoszláviával arravonatkozótag, tekktu Kakuszi László helyettes irodamár beléplek, avagy oda belépni kíván- való áthelyezésére vonatkozik, jelezve, hogy Szeged és Baja között Szabadkán segéd lisztet műszaki segédtisztté, Lc-[
nak a végleges megalakulás megtárgya- hogy a szeged: kamara ebben az ügy- át közlekedhessenek a vonatok. Ez 82
lása céljából október 4-én. csütörtökön ben már több feliratot intézett a mi- kilométerrel rövidilenné meg a Szegeti vai Tibor és Rózsa József adóbccsüés Baja közötti utat és nagyjelentőségű söket .adóvégrehajtókká hclj'ettcsitello
délután 3 órakor a Houvéd Sport Egye- nisztériumhoz.
Az előterjesztésre válaszolva Pozsgav lenne főként a pécsi medencéből tör- bc a főispán. Ágoston József, Cziroe
sület nagytermében (Tisza Lajos-körut
Balázs, Farkas Antal, Horváth Sán19.) saját érdekükben fellétleniil jelen- áliamlitkár kijelentette, hogy Szeged ténő szénszállítások szempontjából.
—oOojenek meg. Későbbi jelentkezés csetteg kívánságát a minisztérium, illetve a
dor, Márki Gyula, Nagyiván Pál, Tárfigyelembe vehető nem lesz.
nái Bélá ideiglenes ' I. o. altisztek •
és I.ázár János köztisztasági üze i
Október G-in: A Magyar Kommunista ideiglenes I. o. altisztet rendsze; Rádióműsor
Párt ipari programja.
Megalakult a Jugoszláv —
I. o. altisztekké, Bakácsy Ferenc, ) Csülürlük, október !4.
Október 7-én: A Magyar Kommu- ráli Péter, Bonk István, Bodó Lásr ,
Magyar Társaság BudaBürcsők Miklós, Tornyak Miliály, í i.
KMiapewI. 7: Hirek, műsorismerte- nista Párt pénzügyi programja.
pesten
Október 8-án: A Magyar Kommu- Czirok Balázs, Csáki Sándor, Csc tés, Reggeli zene. 8: A stólló gsréiy?
háti Flórián. Deák József, Dóczi SánBudapest, október 3. (Saját tudósí- Előadás. 8.15: Hanglemezek. 0: Fa- nista Párt köbleiinezési politikája:
tónk telefonjelentése) Hétfőn tartotta zekas Béla jazzegyütlcsc játszik. Í0* - Október 9-én: A Magyar Kommu" dor, Faragó islván, Faragó Jenő, I'a nista Párt: A vallás, a család és a kas István, Fiala Tibor, Futó Sandc- ,
alakuló ülését Budapesten a Jugoszláv Hírek. 12: Déli"harangszó, fairek..
- Magyar Társaság. A társaság elnöke
magántulajdon.
Gáti József, Godai Mihály, Jenov
Moór Gyula egyetemi tanár. Társelnö- 12.15: .Veress Antal hegedül 12.40:
Október 10-én : A Magyar Kommu- János. Juhász Imre, Kalona Jánc ,
Sárosi
Gvulá
emlékezete.
Előadás?
kük : Pán Antal elvlárs. Kovács Imre,
Kertész István, Kmetykó Mihály, Ki l j f f l ; Ut-4 nista Pírt és az értélmiség.
Raji: László elvtárs, Somlai/ Arthur, 12.55:
Október 11-én: A Magyar Kommu- tár János, Kocsmár Mihály, Komái Sztl.fü (1 v111a és Tildy Zoltánnc. Főtit- mutatás az.október„7-i községi vála^zntiné Szőke Julianna, Kormányos .1 •
kár- Hrv József. Sajlöfötitkár: Szász tásoklíoz. Előadás.''13*45?) Rendeletei nista Párt és a nők.
István.
zsef,
Kovács II. András, Kovács lm. ,
ismertetése. Í4:.ilirek, 14.10: A V<£
Moór Gyula elnöki székfoglalójában röskercszt" közleményei. 16: Hírek?
Kovács IV. István, Kovács Lajos, Larámutatott arra liogy Magyarországnak 16.10: Kökény Ilőua vidaui félórája. Feltörtek egy
textilkeres- katos Józ séf, Lázár István, Lovászi
helyi politikát kell folytatnia és arra
LfavúsziTslván, LudvigLászló,
10.40:
>X
gyár.
élete«.
^oevclités
d
kedő
st
és
egy
cipőüzemet Fercuc,
keli törekednie, bogy őszintén, iniuden
Martonosi József, Rácz Lajos, Muhati
hátsó gondolat nélkül, jó barátságot Mafó^Acé&jngyártíól. 17: A muhfcsf
(Szeged, o k t ó b e r 3> A k e d d r e virrateremtsen szomszédaival, több felszó- hiráttója. 17.10". A eyermekbárálök* d ó é j s z a k a két betörés t ö r t é n t Szege- Islván, Mülle'r Péter, Nagy András,
lalás ulán Tildy Zoltáuué számolt be országos egyesületének műsora) — den. I s m e r e t l e n tettesek b e t ö r t e k Kö- Nyári András. Osválh József, Pnpp
jugoszláviai tapasztalatairól Hangoz- 17.25: R'oósrEmil szálonzéneCJíté. 18: vecs László Tisza L a j o s - k ö r u t 32. s z á m Józseí, Pataki József, Király Feren ,
tatta liogy a politikailag iskolázott, vi- Ilitek? 18*05:" A* .Vöröskereszt" kőzlc - álálli teVlilkeréskedéjébe A betörést Perecz Aliiért. Pozosnyi Lajos, Rózsa
lágos látású jugoszláv nép nem követi niéjTyei. 18T5: >A jwzsonyi Batka olyan m ó d o n követték cl. hogy a re- Mihály, Sári Józseí, Süli András,
;
a hossza politikáját és nem azonosítja családi.
"Batk'a János
születésének d ő n y r ő l lefeszítették a lakatot é s be- Nagyszeghy; János, Szabó György,
az újvidéki rémtettek elkövetőit az uj,
150. évfordulója. Előadás." 18*40: A h a t o l t á k az üzletbe. Az iiz tél helyiség- Szabó IV. István, 'Szálkái István,
demokratikus Magyarországgal.
e n levő textiláru legértékesebb részét Szálkái János, Szél Aron, Tarnai Jászahnd'*sajló. Előadás. \ 0 : Gershwin': belvitték
Kövers László k á r a többszáz- nos, Bodval László, Torna
János,
F-d űr koncert. 19.30: .Veres Péter ezer pengő.
Tóth András, Tóth István, Tóth JáA másik betörés Nayij S á n d o r Bol- nos, Tóth József, Vass István, Vnss
Mozik műsora:
dogasszony-sugárul 14 s z á m alatti ciKerzé Mozi
p ő ü z e m é b e t ö r t é n t h a s o u t ó m ó d o n . Az Sándor, Bakri Ferenc, Várhelyi MiMa és iniudeunap az izgalmas ameri- 20.35: Sárai Rudi dgópyzenékara.,21: isme'retlen tettesek itt i s lefeszítették hály, Yecschjyés János, Balla József,
kai filin 1 Huth Gorjjon, Oltó Kruger, Műsorismertetés. '-21.05: A .Vöröske- az a j t ó r ó l a lakatot é s b e h a t o l t a k a Gyuris István, Bokor János, Bálint
Donald Crips szenzációs főszereplésével
helyiségbe N a g y m e n n y i s é g ű készcipőt István, CzuloF Imre, Csikós István,
A KtMi-ik Miértet. (A mágikus golyó). reszt közleniényei. 21.15: MüVészíó- és bőrt. v a l a m i n t cipőhöz való m á s Sója István, Temesvári József és Kiss
niezék.
22:
Hírek,
rendeletek
ismerAzonkivül A legújabb llell llireb.
Antal (kcrlészscgéd) kiscgitöszoTgákaf,
Előadások kezdete. 3, háromnegyed 5 lcl4sc. 22.20: Könnyűzene. 23:, Hirek
illetőleg szerződéses altiszteket rendés fél 7 órakor.
és hétköznapi krónika orosz nyelven.
szeres
II. o. altisztekké, Frauczcu
23.10: Ilirek cs hélköfflápí krónika törések v é g r e h a j t á s á n a k m ó d j á b ó l a r r a
Kelvárosi Mozi
angol nyelven. 23.20: Ilirek ós hét- EovTtkeztet. hogy m i n d k e t t ő t ugyan- Jcno I. o. irodai segédtisztet, KákoMa és mindennap a legszebb maazok a személyek követték el. A b ű n - nyi Mária I. o. irodaliszlet, Somogyi
gyar filmek sorozatából Gyimesi vad köznapi krónika francia nyelven. — ügyi
n y o m o z ó k nagy eréllyel fogtak Károly ideiglenes gyakornokot, Czcgvirág Géczy Islván közismert müve 23.30: Részletek Mozart: Szöktetés "a hozzá."hogy
a betörések tetteseit elfog- lédi Sándor, Cscke Tiborné, Farkas
Idmcn
Főszereplők: Tolnay Kíári, szern íyból és Figaró lakodalma cimü" j á k .
Ilona és Tóth I. Sándor szerződéses
Mály Gerő. Gázon GSulo, Gregus és a operáiból.
irodai munkaerőket rendszeres ádiv
Mafirl-Kréatka. Előadások 3, háromgyákornökokká,
Balogh József, Tóth
negyed 5 és fél 7-kor kezdődnek.
Felhívom a nyugdíjas lisztek és
A Magyar Koinuiunlsla Párl
József, Horváth Péter Pál, Tóth Sántúzlfaeíyettesek,
továbbá
honvédségi
Széchenyi Mozi
szegedi atndiója
ellátásban részesülő egyéb nyugdijasok dor, Birling Mihály, Szélpál MifaáJy,
Ma. szerdán még bemutatásra kerül a kacagtató kalandok filmje: P l
Állandó műsor: Reggel 8-tól 830neveimét arra, hogy október 1-től az Zsiga 'Gynht idpiglcncs becsüsöket
Hanglemezek, közben lUrék, elTáTási dijakat a houvédeimi miniszté- réndszeres"becsüsökké, Bona Istvái:,
Főszerepben: Perhabdel, a óráig:
Délben 12 órakor: Reklámhirek, 1230- rium nyújfaijszámfejtőlége a postataka- jQbba István, Prágai György szereinovetelés mestereit, foaadás történetet tól 1 óráig Hanglemezek, közben hírek. rlk'PáDzTMÍ utján fizeti. A közlekedési
déses irodai munkaerőket ideiglenes
Utazás a főid kórfií 1&0 izgalmon és Este órakor. Reklámhirek, 5 40-kor- oehécsécck
" V z . . ^ * : - és
„ technikai akadályokra
rengeteg humoroa helyzeten keresztül Hírek.
' való tekintette! kéreoi a feuti nyugiTlet- Becsüsökké, Ifajdu I I . József kisegitőAzonkivül: A mozilátogató közönség
ofavro jogojliKakat, hogy türelemmé!
Sxerío, október 8.
rég nem látott kedropM újra Szegeded
be, mig a posta az ellátást dijuLbaphlfn mlat fMCVr.
600: Hanglemezek, 6 10 Hirek, várják
tUŰ tekijtikra kézbesiti. Esetleges paJön október 4-46h Deanna Durbin 6'20: Hanglemezek.
BiítoVW fö'VJillonül a H. M. uyugév Charlei Laagtoa ,*r»k Éra".
Minden msp délután & 30 árakor: dllszámieHoséghez (Budapest V., Marismét kopható
9
kó u. !2. forduljanak. 5 fcer. parság.
Október
1-én:
Mit
telt
a
Magyar
A három szegedi mozi Igazgatósága
Piri M»gyeror«i^ért f 1
közli
Itt. hogy a délután 3 órix előadások Kommunista
Október
5-én:
A ífagyar " Ivomnio• * KOfane Ve«a«-vcl6gépc>I-cserétek jó
ftzcrdá
rdáu és csütörtökön szünetelnek
• reszelivAgé
izemében,
aísta párt mczőgasdssáai programi* I igáslóért. Dcszk, IX. u. 26
kossal* Lajes-sagirat 34.
— Maron Faraac eléaááta ax Ujoáglréotlhoabáa. A Müvtsick és Újságírók
Otthonában kedden Maron Ferenc a
Kiss liiság sierkesxtfije tartott utvoo
ílfindásl Magvar külpolitika" címmel.
K stéeícdeu h 161 Ismert újságíró a
magyar külpuütika követendő útját abban jelölte meg. bogy hazánknak be
kell kapcsolódnia a demokratikus nemieteknek a bíke megízilirditiaáért és
megvédésóért kifejtett együttműködésbe.
Külpolitikai tájékozódásunkat nem kizárólag földrajzi helyzetünk szabja meg
és ezérl nem „arccal nyugal felé" vagy
arccal kelet felé", hanem „arccal a
íiiág felé" kell fordulnunk A inindvé• jfi érdekes és élvezetes előadás után
Maron Fcreuc a hallgatóság állal feltett
kérdésekre adott választ.

a

m a g y a r

Kommunista

p á r t

Október közepén,
de legkésőbb novemberben meglesz
a nappali vonat Szeged és Budapest között

TEMKO

1945 október "4
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szolga, tüzolló és Lakó Lajos szegödBalorozoll szobát keresek lehetőié^)
Szakszervezeti hirek
laényes tüzoitól II. o. alliszl-lüzola Bclvárosbau azohnalra. /PénztárosjLókká, Buza'i Imre, Balogh József,
A kereskedelmi Alkalmazottak Szanő- jeligéré.
Csóli Gyapjas Sándor, Farkas József, bad Szakszerveidé közli tagjaival,
Keresek bérbe 6 - 7 nagyobb üzemFodor János, Fodor Sándor, Födi Jó- és a munkaadókkal, hogy a Magyar
helyiségből alló házat, nagy udvarraL
A
d
á
s
v
é
f
e
l
zsef, Füredi József, ifj. Hajdú Jó- Közlöny 138. számában kCzzélolt
Egy 200-as motorkerékpár jó gumikkal
zsef, Huszár Győző, Gárgyán János, S730/1915. M. E. sz. rendelet érteleladó. Közvetítőket díjazok. Földvári
l'erzsahundál veszek. Cim: Kálvá- Tisza Lajos-körut 9.
Kalapos László, Kancsár Sándor, Ká- mében az általunk szeptember 14-én
ria-u
Ica 20.
dár Ferenc"és Kiss Hí. István szerz. kölöfl koilekliv szerződéshez szeptemKUlönfélék
Tiszla&vapja csizmanadrág eladó,
altiszteket ideiglenes II. o. altisztekké, ber 24-töl ujabb 50 százalék számíDunai Kovács József és Pálvölgyi tandó hozzá A fenti kollektív szer- vagy é l e l e m é r t e l c s e r é l h e t ő . G y e r t y á Ksrairmni kalapjavitásai a legjobbak'
Boldizsár II. o. altiszt-tűzoltókat I. o. ződésünk értelmében az OTI és a mos-utca 6, I. 9.
altiszt-tűzoltókká nevezték ki.
30 családét, belelett, 42-es és 50-cs Tisztit, formáz és alakit Kárász-u. 5,
keresett adó a munkaadót terheli. A
mérelii vándorméhészet, modern fel- az udvarban.
vezetőség.
Arauy, ezüst, briliáns, óra, evőszerelésű,
más vállalkozás miatt eladó.
t i Orvosi Szakszervezet saját he- Cim a kiadóban,
eszköz beváltás, eladás, bizomány.
lyiségéhen oklóber 4-én d. u. G-kor
A francia válaszfások
Szőttől, mustot, ó- és ujbort leg- Tóth-órás, Kárász-utca 13
folyó ügyekről megbeszélést tart. TaRármilyfu méretben fogasborond
végleges eredménye
gokat tisztelettel meghívja a veze* magasabb napi áron vásárol Bankó vau rákiáron. Kistelek. Szabó Sándor,
János borkereskedő, Szeged AlsóközAz angol rádió közölte a francia tcség.
Pelöli-utea 43.
pont.
községi választások végeredményét: A
kocsigyárlék
szakosztálya
értesíti
szocialista párt 879, a kommunista [ árt tagjait, munkaadókat, hogy áremelke- ""Standard 3 plusz l-es szuper uj csöFoglalkozás
J(49, a radikátszocialista párt pedig őfíö dés
vekkel eladó. Bocskav-u. '8. Ncu. Es'c
miatt
a
patkó
árát
:.03
pengőben
mandátumot kapott. A jobboldali pártok állapítottuk meg. Kocsigyártó szak- 7 órától 9 óráig.
Bajára Tuvarlársát keresek. Érdek'
összesen 410 mandátumot szereztek. osztály.
löd ni lehet: Zsótér-ház, 11. 3.
Mázsál
100
kilóig
vennék
vagy
híKülönösen élesen látszik a baloldali
Kápaszlaszelételögéprl kölcsön k e
párlok hatalmas előretörése, ha az A Fa munkások Szabad Szakszerve zott libát adok érte. Szücs-u. 7.
Privátul keresek kisebb házat meg- résünk vagy gyaluval rendelkező kél
rredméuycket összehasonlítjuk az 1937- zete vezetősége, bizalmiférfiai együttes
cs választásokéval
Ehhez képest a ülést tartanak csütörtökön délután 5 vételre, öröklakással is. Cim: Fodor- asszonyt azonnalra felveszünk Hah'
gyá, Ilona-utca 16.
szocialisták mandátumaik számát majd- órakor, amelyre meghívja az asztalos, utca '22, füszíS'üzIcl.
nem megduplázták. A kommunista kárpitos, kefegyári, kádár, kocsigyártó, " l'ckdrlakk utazótáska és női téliIntelligens, magányos asszony egy©
képviselők száma több, mint 350 száza- fürészgyári, seprögyári és kosárfonó- kabát eladó. Koröna-ulca G, I.
dülálló ur Íiázlarüísának vezetésére
lékkal emelkedett A radikálszocialisták munkás vezetőségi és bizalmi tagjait
Irójrép eladó. Kossuth Lajos-sugárut kérCstelik. Butorral előnyben. "Komandátumaik 42 százalékát, a .jobb- Vezetőség.
rona-utca 6, I.
34,
földszint 3.
oldali pártok pedig 38 százalékot veA Magánalkalmazottak Szabad Szak
* Komoly, megbízható középéi (cs nő
3
mélér'bárna
férfiszövet
és
uj
női
szítettek.
szervezetének ipari szakosztálya októur, esetleg nő háztartásáf
ber 4-éu, csütörtökön délután fél Gora- *vászóTÍrchéni*emück eladók. Attilá-u. máfanyos
vezetné. Délután található:. Adai-soc
kor taggyűlést tart. Előadó Vajda László. 7,1. émV'hal.
Kávét, kakaót kis tételben is vásá 6. sirám alatt.
A Magánalkalmazottak szabad Szak •
Tüilbefüző-, kötő- és fouónő minszervezetének banktisztviselői Szakost rolniik. Stühiner ciikoikaüzlét
Magas ^áron férfi-, női ruhaneműt láVáfi és bejcléntőlappal jelcntkczzeS
tálya október 5-én, délután 5 órakor
kézimunkaüzletcben,
taggyűlést tart a szakszervezeti szék- és"gyéfíiánt üvegvágót nagyóbb meny- Míillef. Erzsi
Országos vidéki teniszbajnokság házban az uj kollektív szerződés tár- liyiségbcn veszek. Peilmutlerné, Br.
i-utca 4.
kiskunfélegyházin KiskunfélégyhúzAn gyában. Vezetőség.
KiiuVvésianoncol felvészek. PálinJósjk'alulca '13.
rendezi meg az Alföldi Szent Imre
kás
"épitésZ.
A
Tanárok,
Tan'tók
Szabad
SzakNafififöjesltményl
telepes
rádió
teniszkerület október 5. 0. és 7-én az
F|ye(Mlíállé nőt keresek kisebb
Vidűkovich
országos vidéki teniszbajnokságokat. szervezete, 5-én délulán 3 órai kez- uccuniúlálorrál kapható
liáztartas elvégzésére. Jelige: »GyerF.zen az országos sporteseményen Sze- dejlcl^ve_zet ö segi, ~!4 órai kezdettel vá- viIlainössagi száküz 1 etébeu.
inékszeretöv
ged versenyzői is reszt vesznek. Bár na- lasztmányi,* fél 5 órai kezdettel tagGyérnieklürüíkad*I,
szép
sporlko
gyon mostoha körülmények közölt, pá- gyűlés t j tart a székházban. (Dózsa11 csit*veszek. Siinouyi fényképész, Szé- * Kocsist, gazdasági munkához értől
lya és lubdaluánnyal küszködve készül- György-utca* 8).
felvesz Danner László, Teleki-utca 1
chenyi-tér 8.
tek fel, mégis bizakodással tekintenek
Ircést (elveszek. „Vili bácsi vendégíróasztal,
háromajtós
fehér
gardéA Szakszervezeti lljnmnnkás Cs©
a mérkőzés el^..Reméljük, hogy egy-két
lője", Kálvária-uti vámház melleit.
országos bajnoki szám megnyerésével pori vezetősége felhívja azon tagjainak robszékréÜy eladó. Meglnzható házElemista gyermeket tanítani elmen, n szegedi teniszsport jóhirnevét csak figyelmét, akik tagsági dijukkal el van- mcstcrpáV felvétetik. Szeuttíúróniság- nék. Érd. Nemestakács-ulca 7, fél
öregbíteni fogják. Már eddig benevezeti nak maradva, esetleg tagsági könyvei- utcíi "2, I. 5.
3-tól 6-ig.
u versenyre Pécs, Szombathely és Dc® ket nem váltották ki, legkésőbb 10 nap * Príma posztóba bút, fekete, etadó,
FJatal lapkihordókat és lapúrtisokal
iceen 1 egjobir-rerserryzőty«l. Szegfedéőf stláft rendezzék; mert eitenkező esetben
azmiflaJ
felveszünk. Elöfizelögyüilőkcl
c
s
i
k
s
s?
ti SzEAC, az SzMTE és a Tisza küldi a ^ ? r v « ' r t h í d d o ( - , ú l t c u í e k . ..vcí.e(«ég ( ..
aLSaimazunk.
Nemzeti Parasztpárt)
el legjobb versenyzőit.
A Háztartásbeli fAlkalmazottak ok- - Hmál -káucá, „paBpaló, kisfias te- Bntthyány-utca 4.
tóber 5-én, pénteken délután 4 órakor lién oiádő. Szábadsajtó-u. '67.
Erős kifutófiu azonnalra felvéte"A Tisza elleni e d z ö m é r k ö z é s s c l tartják alakuló ütésüket a szakszerv©
Eladd öthónapos süldő és kgrékpár- Ük. Izsák Rt., Szeged.
zeti
székházban,
Dózsa
György-utca.
guinik, Somogyitelep, 8. utca 465.
készül a SzAK az Ú j p e s t ellen
Kérjük 'az összes háztartás beli alkalAagérafopjil kék szürkefehér eladó,
Vasárnap játsza első mérkőzését mazottak megjelenését.
Újszeged,
Fürj-utca 4a. Érdeklődni Cipészek ügyeimébe!
itthon a SzAK. Az első mérkőzés mindA Ruházati Munkások Siabad Szak- délután.
járt „sláger" lesz: a magyar bajnok- szervezete
Talp- é s fejbőrhiilladcb
vezetőségi és bizalmi "együt2 f l rádió eladó. Fodor ü. 6., I. 7.
csapat, az l'jpest szerepel Szegeden a tes ülést tart
október
5-én,
pénteken
k
aphaié a
Uf díszuébor aktatáska eladó. .Viiros-feketék clleu. A Szeged lázasan délután 5 órakor a szakszervezeti széktézeitek
9.
főidsz.
1.
ajtó."
•
M
u
n
k
á
sszövetkezelbcn t
Íészülödik, hogy megállja helyét nagy házban
Eladé cgy uj, féstc'tlen konyhaellenfelével szemben Csütörtökön délbútor. Petőfi Sándör-sugárlit 37."
után fél 4-kor Szeged—Tisza edzőmérÉgy gyerrntf 1 mélykocsi éla"dó. Pilkőzés lesz a Vasatas-stadionban. Mind•íkel állandó muakét csapat teljes erőbedobással fog játkára al- C a n x K n u ó v Llgellich Kál mán-ü tea 34.
r
szani. hogy a SzAK-nak jő tréningkapható
EtíÜé egy fehér ágy. Szivárvány- kaimaz Seprőgyár „ f<3
alkalma legyen a nagy meccs előtt. Az G
litca Ifob.
'
:
A
R
D
O
S
I
,
Szentháromság
u.
27.
edzőmérkőzésen bclépődij nem lesz.
Lemezjátszót vennék .rádióhoz dél—o—
t l z e n e t e k
után fél 7—8-ig, Munkácsy-u. l b / c m i
MEGI1IV6.
Vasárnap lese az idei „Jani András"Kérem azt a hölgyöt, aki Békésemleliverseny. Az SzMTE atlétikai szakAz Altalános Fogyasztási, Értékesítő
csabáról dr. Gottlieb Árpádnéval Ra
osztálva vasárnap délelőtt 9 órai kez- és Termelő Szövetkezet, Kisiruudodettel megrendezi a hagyományos „Jani
Üstbáz üsttel, Singer-varrógépcfi wensbruckban április végén együti
András"-cmlék versenyt
Hunyadi-téri rozsma, bej. cég meghívja tagjait az Kalor^kályhát
adok fáért, zsírért. Pá- vo*íl és azokat, akik ezévltcn báiltoS
sporttelepén. — Ugyanekkor á kosár- oklóber 19-éii délelőtt 9 órakor Kisbeszéllek vele, keressék fel íivéréfi
,"t fx
iabdapályán a szegedi Munkásváloga- kundorozsmán, a kultúrházban meg- rt si-kűriít .46.
Hegyi Zoltánt, Szeged.. Tisza Lajos1
Mamki 3ptusz.l-cs rádióért aduék körut 21.
tott—Társadalmi válogatott férfi és női tartandó
kosárlabdamérkőzést játszák le.
szép angVafonalat, eselleg SJiuphorendkívüli közgyűlésére.
uiSfi Á szűtorén ablákánfi kopogni.'
Tárgysorozat:
Kl tud róla?
Kálvácvasor Í0.
A MaDISz hirei
1. Az igazgatóság, számvizsgáló bizottEgy mély. gyermekkocsi szénért
Aki liamrél, Jármai Béláról bármit
ság és az ügyvezető lemondása.
Csütörtökön este G órára a MaDISz
vagyHáért elcserélhető. Somogyitelep tud, aki a leventékkel ment el, kérem
ósszes kerületi és vidéki előadói a köz- 2. Korelnök választása.
14. utca 1011.
~ " "
költségemre értesítsen. Rókusi feket©
ponti székházba okvetlenül jöjjenek fel. 3. Jelölő bizottság választása.
Nagyon jó állapotban levő női ke- földek 231.
Felhívjak a MaDISz muzgásmüvé- 4. A rendkívüli közgyűlés összeíiiva- rékpáromat eladnám, vagv" elcserélszelén résztvevő nőtagokat. hogy aközIparosok ügyeiméke! Felkérjük ipasának indokolása.
.
ném kis táskaírógépért. Vadász-utca
oonli székházban. Vörösmarty-utca 5, 5. Igazgatósági tagok választása.
rostársaiukat, hogy tagságidijaikat az
4a sitam, III. 10.
ma, szerdán este fél 7 ómkor jelenj© G. Számvizsgáló bizottság választása.
pénztárába mielőbb befizet• Egy jókarban levő kerékpár elcse- ipartestület
cek meg.
ni szíveskedjenek, mert az ipartestület
7. Ügyvezető igazgató választásé.
' rélhető cgy süldőért, Szentmihálytelek zavartalan
működése a mai rendkívüli
Felhivjnk a MADISz ökölvívó tagjai103, a sörháznál.
időkben csakis ugy biztositható, ha s
nak figyelmét arra, hogy kedden és 8. Esetleges indítványok.
tagdíjak a legsürgősebben be is foly
pénteken este 7 órakor ökőlvivó-tréning ""A rendkívüli közgyűlésen "r.zok vcnak. Legutóbbi elöljáróság! ülés hatáa MaDISz központi székházában, Vö- heluek részt, akik az üzletrészuyuglájukkal vagy a vásárlási könyvükkel
rozatából kénytelenek voltunk a tagdirösmarty-ulca 5.
igazolják, hogy. a szövetkezet tagjai.
Két "férfi lakást kaphat Lengyel- jakat 70 százalékkal felemelni, hogv
sokirányú kötelezettségeinknek elege'
Ha délelőtt 9 Órára á tagok nem je- utca 16 :
tudjunk tenni.
lennének meg határozalképpcs száHiEgy
|)ár
jó
állapotban
levő
kerék1
Sacharln, mosó- én báit, ugy ugyanaznap délélőtt 10 óra- párgzunjt adók anna*, aki egy szobtf,
Főszerkesztő: Szirmai Ishin,
plperetzappan, pa- kor a rendkívüli közgyűlést a megje- konyhás
, j*.—» lakáshoz juttat. Jelige: >Kepíráru, fllzet kap- Icnlck számára való leknitet nélkül rvkpur.
Felelős szerkesztő: Cárdos Sándor*
ható
megtartjuk.
Felelős kiadó: Koncz Liflríi,
Belvárosban lehetőleg kulönbejáratu
Kiadja:.
Indítványokat legkésőbb 8 nappal bulorozott'.vagy üres szobát keres igényHírlapkiadó KII.
a közgyűlés megtartása előtt kell az jogosult. Cimet Stúlimer-üzletbc kérek.
Szentháromság-utca 27. stám. igazgatóságnál beadni.
Szerkesztőség: Jókat-alca t.
KftMubefirafu nagy szoba, konyTelefon: .493 és 103.
" t alános Fogyasztási, Értékesítő hahasználattal fáért kiadó. Érdeklődni
5 óra után Boldóga's"<zonv-sufiarut 00,
Kiadóhivatal: Kárísz-ulca &
t s Termelő Ssövelfceaet,
Kalapslaflrujáuö felvétetik. KárászI. cm. 10
KlskuuderoismaTelefon: 323
utca 5. az udvarban

Apróhirdetések
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m^ss^^-^matíí-ú:

Darabos rézgálic

Nagyban, kicsinyben

Gárdosinál,

Seprökölo

