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érvényesítik A demokrácia közéletében. Ha a magyar demokrácia a aép
cVeneliriciNjévM akar Jouui, tirrá kell
lennio ezen n rétegen, kíméletlen kézzel ki kel! irtania magából a rothadás
hacillusait. Valljuk meg őszintén: a
néplümegekhen nemcsák azért észlelhető sokhelyt bizalmatlanság a demokráciával rzcmbeh, mert at utolsó
negyedszázadban reakciós és fasiszta
szellemben nevelődlek, hanem azért
ls, mert Iái ják, hogv a demokrácia
sokszor csak spanyolfal a feketézők,
a tőrtelők, az e©éni érdekeket hajhászók számúra. Azok, akik igy kompromittálják, járatják ie a demokráciát, nem kevésbé a nép ellensége^
mint a régi rend emberei. Végezni
kell velük ts, hogy rend legyen as
országban. Megtisztítani a demokrácia közéletét ettől az uj szeméttől
csak olyanok tudják, akiknek soraiban nincsenek üzérek, tózsdések,
spekulánsok, valutacsempészck, adócsalók, bankárok és nagyvállalkozók;
akik tehát leginkább immúnisak *
fertőzés veszélyével szemben, meri
nincsenek »clkötclczvc« egyik v a ©
másik feketézőn vagy valutaspckulánson kérésziül a feketézők és valulaspckulúiisok egész •társadalmának". Leginkább immúnisak a tcrlőzésscl, a vagyonosok soraiból kiin- .
duló és terjedő korrupcióval szemben mi vag+unk. kommunisták, inert
a mi párlumk 'tnfUfUUlö. szeg?üy nép
pártja

KENYÉRÉRT: cz azt jelenti, hogy RENDET AKARUNK TEREMTENI dós. Egy év alatt nem lehetett kisöpörni állami, társadalmi, gazdasági
AZ ORSZÁGBAN!
A gabonabcszolgá Itatást, a közellátási
életünkből mindazt a szemetet, ami
Aigy kell megszervezni, hogy a télen nc legyen éhínség, hogy áz ország Rendet gazdásági és rendet politikai 25 év alatt felgyűlt benne. A közigazrendelkezésére álló szűkös készlete- téren. Az ország mai nyomorúságos gatást Jórészt nem a demokrácia szelket ugy kell elosztani, hogy elsősor- helyzetébén nem engedheti meg ma- leme hatja át, hanem a régi rendszer
ban a dolgozóknak jusson. Bőség nem gának azt a fényűzést, hogy gazdásági szelleme. "Ezen is csak eréllyel és
lesz, akárki győz is a választásokon. életében az az elv érvényesüljön: aki szigorral lehet változtatni. MegtiszDe ha erélyes kézzel nyulunk hozzá bírja, marja. Az állami irányítás, el- títani az államgépezetet a régi szea közellátás kérdéseihez, akkor a lenőrzés elvének érvényt kell szerezni méttől csak olyanok tudják, akiket
dolgozók számára a mindennapi ke- az egész vonalon. De ehhez az kéli, nem köt össze sógorság, komaság a
nyeret biztosítani lehet. Há letörjük hogy az állami életben viszont a dol- régi rendszer embereivel, akiknek so« közellátási bürokrácia tétlenségét gozók akarata érvényesüljön. Azzal, raiba. n£m tódultak be a régi jegyés szabólázsát, akkor az éhinség ve- hogy a munkásság "és a parasztság zők, szolgabirák, alispánok, MÉP-elszélyét igenis cl tudjuk hárítani az képvisc've van a kormányzatban, a nökök. Rólunk, kommunistákról még
ország felől. Hónapok kelletlek hozzá, parlamentben, még nem érvényéiül a ellenségeink sem állithatják, hogy
hogy a természetben lerovandó íöld- dolgozók akarata az állami igazgatás- menedéket adtunk a régi rend em•dó kivetése egyáltalában megkezdőd- ban is. Attól, hogy a munkásság és bereinek. '
A ma©ar demokráciában azonban
jék. Az ország sok helyén még most a parasztság képviselői ott ülnek a
sincs kivetve. Csoda'-e, ha két hó- kormányban és a nemzetgyűlésen, nemcsak régi szenét van, hanem • }
napra az aratás ulán már súlyos ke- még lehet korrupció, szabotázs, ren- szenét ás. A demokratikus pártokba,
li vérgondokkal küzd az ország? A be- dellenség, zűrzavar. És van isi Ezen a közéleti funkciókba befurakodtak
szolgáltatás lanyíinsagáért nem a pa- kell változtatni! Ezen "akarunk változ- nemcsak a régi rend emberei, akik
rasztságot hibáztatjuk. Dc hibáztatjuk tatni! De ehhez is érély kéli és "drá- lesik az alkalmat, hot és hogyan
azt a közigazgatást, mely immcl-ám- kói szigor. Ml, kommunisták, vállal- árthatnak a demokráciának, hanem nz
lual vagy sehogyan sefti nyúlt hoziá juk, ho© erélyesek és szigorúak le- uj rend rablólovagjai is, akik üzletet
a közellátási kormányrendeletek vég- szünk a rendcsinálásban,. aa állami csinálnak a népnyomorból, az ínséget
rehajtásához. Ahhoz, Hogy a közeli 1- Igazgatásban dűlő korrupció, rendét-1 jö alkalomnak tekintik a meggazdagodásra"és a spekuláció, a kormpriő,
Yás körüli szabotúzst letörjük, cr5Iy lenség, szabotázs letörésében.
kell és drákói szigor. Mi, kommunisA magyar demokrácia egy észten-'a kéz kezet mos piszkos erkölcseit
o» _
ták vállaljuk, hogy erélyesek és szigorúak leszünk a 'dolgozók niindcn•api kenyerének biztosítása érdekében.
Jó PÉNZÉRT indulunk harcba,
mert az infláció lefékezése és megállítása nélkül a súlyos gazdasági bajokkal küzdő ország lalpraállitását
Rodionov műszaki alezredes tárgyalásai Dénes elvtárs
polgármesterrel
megkezdeni sem lehet. Azt mondják,
(Szeged,
október
27)
Dénes
Leó
elvveket
és
közölle,
hogy
ezek
alapján
I a Vörös Hadsereg azon a helyen, ahak
hogy az infláció oka a vesztett bá- társ, polgármester a szegedi hidak
rövid időn belül a Vörös Hadsereg
I most a pontonhíd van. Ez is állandé
bum, az áruhiány, a rombadőlt gaz- újjáépítésével kapcsolatosan már réműszaki csapatai
hozzákezdenek
I jellegű átkelési pont lesz. Most már
dasági, termelési gépezet. Ez igaz, gebben kérte a Vörös Hadsereg segíta közúti hid újjáépítéséhez. A közcsak a szovjet katouai főparancsnokde ebből az igazságból sokan kifogást ségét. Most Szegedre érkezett Rodionov
úti hidat nem ideiglenesen, hanem
ság jóváhagyását várják és ha ez megcsinálnak. Várjunk talán addig az in- alezredes, a Vörös Hadsereg egyik
állandó használatra építik újjá
érkezik, a munkálatokat nyomba*
fláció elleni harccal, amíg felépítjük kiváló hidszakértője és a kéréssel kapés az alezredes kiielentése szerint,
megkezdik. A városi mérnöki hivatal
rövid időn belül át is adják a
rombndöntölt ©árainkat, elpusztult csolatosan hosszas tárgyalásokat folykészségesen rendelkezésére bocsátja
Rodionov alezredesnek a hídépítésre
mezőgazdaságunkat? Hiszen ehhez tatott Dénes elvtárs, polgármesterrel.
forgalomnak.
Rodionov alezredes már magával
venatkozó adatokat.
hosszú évek kellenek 1 Az infláció lejEzenkivül
egy
másik
hidat
is
tervez
hozta a kidolgozott műszaki tertőjén pedig már most csuszunk lefelé, a csődbe. A pénzromláson végső
soron csak a termelés fokozása segít, dc addig Is lehet rajta segíteni
i? résztvesznek Japán megszállásában.
•
n pénzügyi politika eszközeivel. A gazdagokkal, a tehetősekkel lehet adót
Németország nyugati megszállási
tizelletni addig is, amíg a termelést
övezetében
kijelölték azt a tt nagyválsikerül jelentősen fokoznunk. Es lelalatot, amelyet a potsdami határozahet olyan adópolitikát folytatni, amely
tok értelmében lesiwrelnek és jóvátételNoel Baker angol államnrniszter kezlet zsákutcába jutásának
biztosítja íiz állam bevételeit az árkérdési- képen átadnak « Szovjetuniónak. Köemelkedések arányában. Nem kell eh- Washingtonban egy sajtóértekezleten ben közvetlen összeköttetésbe
lépett zöltük van as essanf Krupp-gyár, a
hez más, mint a gazdagokkal egy- az Egyesült Nemzetek szervezetét mél- Moszkvával.
híres schweinfurti golyóscsapágy-gyár.
Tárgyalások folynak Washington és a BMW gépkocsigyár és az I. G. Ea*
l.uron pendülő pénzügyi bürokrácia tatta. Baker derűlátással nyilatkozott a
való együttműködésről Moszkva között a távolkeleti kérdéseküzeme.
rzabolázsdnak letörése, kényszeresz- Szovjetunióval
az Egyesült Nemzetek szervezetének ről is. Hir szerint a Szovjetunió nem benindustrie ludwigshafeni
•
közök alkalmazása a vagyonosokat keretén belül és kijelentette: „Bizton
ragaszkodik ahhoz, hogy Japánban is
sujló adók behajtásánál. Ehhez is remélem, liogy a Szovjetunió
sikerre németországi mintára szervezzék meg
Ripka csehszlovák kereskedelmi mi1
crély kell és drákói szigor. Mi, kom- vezeti ezt az ügyet' . Nyilatkozatában a szövetséges ellenőrző bizottságot. Van
munisták vállaljuk, hogy erélyesek annak a meggyőződésének is kifejezést rá remény, hogy a Szovjetunió a távol- niszter kijelentette, hogo nem teljesít*
heti a nagyhatalmaknak att ax óhaját
c s szigorúak leszünk a jó pénz biz- adott, hogy a külügyminiszterek isinét keleti tanácsnak már a jövő heti ülésén .hogy
hagyja abba a szuditanémetel
összeülnek és pozitív eredményeket ér- képviselteti inagút. Angol jelenlés sit-\ kiutasítását. A csehszlovákok és a né.
tosításáért folyó harcban.
nek majd cl Truman elnök közölte, rmt a washingtoni tárgyalások eredrné- \mctek közölt elképzelhetetlen az eggHtU
Es végül:
hogy a londoni külügyminiszteri érte- nyeképen angol, kinai és orosz csapatok I élés.

A Vörös Hadsereg
a szegedi

idő alatt felépiti
hidat

Truman érintkezésbe lépeti
Moszkvával
a zsákutcába került londoni értekezlet
ügyében

e=aa

Vasárnap, 28-án délelőtt a
Magyar Kommunista Párl v á l a s z t á s i
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Sovinizmus
és hazaNság
- ezt a kér, egymástól élesen kü
lőnbőző fogalmat csak politikai anal

I ibéták téveszthetik ösixe. Mi a so
rinizmusf Az, fia ralodeutél el va

?ynnlí ragadtatva, am! plros-fehértóidre van Testve és ugyauakkor gö
gősen Icnéziiik uiás nemzetek érté
keit. Az, na ugy akarjuk népünk értékeit szolgálni, hogy gyűlölködést,
(ellenségeskedést szitunk más nemzetek cilcn. Az, ba nem tudjuk másképpen szerelni hazánkat, inlnt hogy
iíbbnl tiporjuk más népek jogait.

: Mi, 'kommunisták, büszkén állítjuk

magunkról, hogy jé hazafiak v a g y u k .
Jó hazafiak vagyunk, mert hazánk
(érdekeit mindenek fölé — és fgy
szorosan vett pártérdekeink fóló Is
helyezzük, mert fáradhatatlanul
dolgozunk Magyarország és a magyar
nemzet érdekeiért. MelyHr p«rt vette

M eaak n i e p l i e l l t é e s h elyaa

mit

iékfcen a részét az ország ejjáéplté
pékéi, a magyar demokrácia m e g i i é r
.vetéséből, mint a Magyar Komma-

nfela Pirit Ugyanakkor mindig élesen elítéltük a teviatzmnst, amely
nemzeti gyűlölködésre uszít azou
nemzetek ellen, amelyekkel békés
együttműködésben keli élnünk, Aliit|jitk, hogy a sovinizmus végső fokon
elkerülhetetlenül háborúhoz vezet.'
A Szegedi Hírlap legújabb száma
kiáll a s e v U l / m u s megvédésére. Jogfeai vádolhatna minket az olvasó
rosszhiszeműséggel, ha a Szegedi
Jlirlap cikkírójáról, a szegedi Kisgazdapárt egyik vezetőjéről fcltéfcleznök, bogy nincs tisztában a sovinizmus és bnza'Uság közötti külöuhséggcl, amivel minden, a politikához
esak egy keveset Is konyiló ember
lisztábau van. Nem, fel keli tételeznünk, hógy e. |. ur, rfmikor a sovinizmust védi — valóban a sevtaCzmnsI
•karja megvédeni. A sovinizmust —
teliát a nemzetek közötti gyűlölködést, az ostoba korlátoltságot, amely
nem Iát /lul a' palánkon- (ahogy nzt
Jclejllielcllon Móra Eerencünk mondta). Ezt a feltételezést egyébként alátámasztja a múltkori kisgazdapárti
gyűlés lefolyása, valamint a szóbaníorgó cikknek az a hcl\kén Felelőtlen és ostobán pökhendi Kijelentése,
hogy: >a Kisanlanttól pedig ne fél-

Néhány napon belül fonlos közellátási
rendeletek várhatók

Metálhplllók
a höiizükBégUti c i k k e k l e g m a * a « a t > b árát és ait
( y
M
k részesülhetnek
ti
hozzák a munkabérekkel — Szabályozzák, » M
hogy
Mk
-a
. ?
ban — A kenyér «? ám 40 pengő tesz

ezt az előterjesztési. Ennek megfe- érdekeit tartja szem előtt és az nj
lelően most folyamatban v a n n a k " a s rendezés a dolgozók érdekeit semnáármegállapítások. Ex igen nagy és ben sem fogja sérlenf.
A kenyérárakra vonatkozóan a minehéz 'munka, hiszen nagyon sok cikk
nisztertnnórs ugy határozott,
hogy
árának megállapításáról van szó és
a kenyér fogyasztói
ára
kg.-ktnt
ezért az árak megállapításáról szóló
U) pengő lesz.
rendeletek egy-kél nappal később jeEz
természetesen
nem jelenti a
lennek majd meg, mint a munkabéreális árat. dc a különbözetet a kirekéi szabályozó rendelet, á e az ára- egyenlítő alapból fogjuk fedezni. A kekai az a j m i n k a bér eb figyelembevé- nyérgabona és a tengeri beszolgáltatátelével állapítják m a j d meg.
sáról szóló rendelet végrehajtása folyamatban van. Eddig megnehezítette a
N é h á n y napon belül megjelenik
számítást az a körülmény, hogy a vasat' a közellátási mintatérinmnalr az
állomásoktól távoteső községekből a
' a rendelete is, amelyszabályozza,
beszállítás lassúbb tempóban folyt, mihogy kW részesülhetnek h ű z c M után az őszi mezőgazdasági munkálalisbna.
tok elvégzése érdekében az igát nem
ac a j m a a h a b é r f a megállapít*Ennek a rendeletnek a leglényege- lehetett erre a célra teljes mértékbea
rával egyidejűleg a bűzsiüfctégsebb intézkedése lesz, hogy mftndeaklf igénybevenni.
lett cikkek óról In
állapítsák
Most 25 tehergépkocsit küldtünk la
munkára szorít majd. Igen fontos inm e g éspedig akfténl, h e g y a k»eaz egyes vármegyékbe, és ezek az áltézkedése
lesz
az
a
rendeletnek
a
•zűkségleti cikkek árait
Knlomásoktól távol erő falvakból szállíttöbbi között, hogy az adófizetéssé"}, ják
bangha kell hazai az a j m a a f t be a tgrmést. A MAV-tói is igényelvalamint
az
OTIés
MA
Bl
járulekok
tünk 1317 vagont és ezek rendeik©
bér ékkel.
fizetésével is összefüggésbe kerül zésre bocsátását a MAV. kilátásba is
A kormány, amely a demokratikus majd az ellátásban való részesülés. helyezte. A szállítás igy gyorsabb ütempártoknak kifejezője, magáévá telté A fejadag megállapítása a dolgozók ben történik majd.
(Szeged, október 27) Kóaai Sándor
közellátásügyi miniszter pénteken fogadta a sajtó munkatársait és tájékoztatta őket a közellátás fontösabb időszerű kérdéseiről. Most folynak a tanácskozások — mondotta többek között a miniszter —, amelyek
eredményeképpen különböző rendeletek fognak "megjelenni. A legutóbbi
minisztertanács, amely tárgyalta az
iparügyi miniszternek a munkabérek
rcudézéséről szóló rchdclctéf, a munkabérek1 ujabb megállapításával kapcsolatban elfogadta a közellátási miniszternek azt ítz előterjesztéséi, hogy

Ujabb magyar háborús bűnösöket hoztak
Salzburgbál Budapestre
Rengeteg pénzt és csomagot

találtak a

foglyoknál

(Budapest, október 27) A németor- Gábor, az Olasz-Magyar Bank főügyészági szövetséges ellenőrző bizottság sze, később kormánybiztos, Ugray Gápénteken délelőtt njabb háborús bűnös bor csendőralezredes, Termegg Kálmán
csoportot indítottéi Salzburgból repülő- altábornagy Haála flóbert volt képvigépen a fővárosba. A repülőgép délben selő, dr. KisscUj Alajos, a nyilaspárt
érkezeit meg a mátyásföldi repül© főügyésze. Péntek István vezetőségi tag,
Bágyoni-Váró Andor, a hírlapíró nyilas
térre.
A most érkezett csoportban van éra egyik hangadója, dr. iMngsfetd
Dorogi Farkas Akos, Budapest volt pol- Géza, Matolcsy Tamás volt képviselő,
gármestere. Borstsinssky György ezre- Szadeczky Kardos György és Hain Pédes, Deák Ferenc, a nyilaspárt egyik ternek, a magyar Gestapo vezetőjének
volt vezétöségi tagja, Ferenczy László a felesége, Hain Péterné.
csendőralezredes, fíácz Erzsébet, az
A foglyokat az Andrássy-ut 60. szám
Egyedül vaguunk volt uszító munka- alatt levő politikai rendészeti osztályra
társa, Rácz Jenő volt honvédelmi mi- vitték, ahol megmotozták őket és átniszter leánya, dr. Kiss Károly, volt fő- vizsgálták a csomagjaikat. Valamcnyvárosi tisztviselő, Hajnácskói László nyiüknél több csomagot találtak és renrendöratezredes,
akinek a deportálások- geteg pénzt, leginkább régi ezresekben.
fünk!.
nál vott nagy szerepe, Bártfai Gusztáv, A foglyokat a motozás után cellákban
Tehát még óiindig vannak embe- a nyilaspárt egyik ve te tője, dr. Kere- helyezték cl s rövidesen megkezdik kirek Magyarországon, és még hozzá kes Béla, aki ugyancsak vezető sze- hallgatásukat. (MTI)
egy /demokratikus* pártban, akik repet vitt a nyilaspártbau, dr. Strache
OQO
nyiltan hirdetik a nemzetiségi uszítást, akik valami kurucos bátorságnak tartják azt, ha szegény, tönkretett hazájukkal hazárdjátékai játszanak! Két veszteit világháború nem
volt elég, hogy észretérítse a bódultakat? Valóban semmit scin tanultak
í s mindent elfelejtetlek?
A cikkíró hízik /a nagyhatalmak
Tíz évig terjedhető fegyház és halálbüntetés vár
demokratikus és tárgyilagos ítéletében-. Mi is bízunk benne, mi is rea súlyosabban bűnözőkre
méljük, hogv igazságot szolgáltatnak
(Budapest, október 27) A Vilám é n y a közellátási érdekekel sú» inajvar népnek. De ahhoz, hogy
gosság írja: Ette* István igazságügyi
lyosan sérti, a biróság Mlélátfall
megkapjuk Igazságunkat, az kell, hogy

Rendelettervezet

i feketézők ós árdrá§Nók statáriális
megbüntetésére

a nagyhatalmak U megbízzanak

be©

nünk! A demokralikus nagyhatalmak
pedig uem bíznák, uem hízhatnak
facg bennünk, ha nem vagyunk mi
magunk Is őszintén és szilárdan demokralák, ha nem hagyunk fel egy-

m i n t a t é r rendelettervezetet dolgozott ki, amely az árdrágítók s ú l y o s
nic-büntetését célozza. A tervezel
elóirja, hogy ha valaki árdrágítás!
k i v e l u, a büntetése Hz évi* terj e d i (egyház, dc ha a bűncselek-

halálra Ítélheti a hüngsl. A rendelettervezet statáriális gyorsasággal
állit ja h biróság elé az árdrágítókat é s feketézőket. A tervezel
már a legközelebbi miniszter tanára
e l é kerül.

zzcrsmmdcnkórra a nemzetiséit gyd-

ttlei politikájával. (sóval, lm nem 'le-

szünk jó házalták — de a e m sorté

•taták)
•

<k»

összhangba
közellátás-

Hamvas Endre csanádi püspök pásztorlevele a keresztény-zsidó
házasságokról

SZEGEDI DOLGOZÓK!
A szavazólapon a 4-Hí kocka a miénk.
Oda rajzoljátok • keresztel!

Ley nácivezér
felakasztotta
magái a börtönben
(London, október 27) Róbert Ley dr„
a német munkafront vezetője nürnbergi
börtönében csütörtökön öngyilkosságot
követett e! — jelenti az angol rádió
Türülközödarabokra akasztotta fel magát. Az orvosi beavatkozás sikertelen
maradt. Ley az esti órákban meghall.
(MTI)

A romániai haladó ifjúság
sem hapoit
beutazási
engedélyt Londonba
(Bukarest, október 27) A romániai
antifasiszta haladó ifjúság tiltakozó
jegyzéket adott ki abból az alkalomból, hogy a romániai ifjúsági delegáció
tagjai nem kaplak beutazási engedélyt
a londoni ifjúsági értekezletre. A romániai ifjúság tiltakozó jegyzékét benyújtotta a bukaresti szovjet nagykövetségnek és az amerikai misszió vezetőinek is. (MTI)

A penicilin felladezöi
kapják m a g a z orvosi
Nobel-dijat
Stockholm, október 27. Reuter) K
svédországi Karolinska-intézet az 1945.
évi orvosi Nobel-dijat együttesen Sir
Alexander Fleming-acU, a londoni
egyetem tanárának, valamint dr. Erncst Boris CAaim-uak és Sir Howarri
Walter Florey-ncV, az oxfordi egyetem
tanárainak ítélte oda, akik a penicilint
felfedezték és gyógyító hatását a fertőző betegségek ellen alkalmazták. As
1944-b.m lovaggá ütött 64 éves Fleming
először hajózással foglalkozott, csak
később tért át az orvostudományra
s csak ugy véletlenül fedezte fel 1938 ban
a penicilint. (MTI)

(Szeged, október 27) Ilamuas Endre az 1091 és 10)3 kánonok szerint előzecsanádi püspök most kiadott körleve- tes polgári kötés nélkül. Ezen házaslében a zsidó-keresztény házasságok ságokat hasonlóképpen az ostromok
polgárjogi rendezésére vonatkozólag alatt, tehát 1941 október 10. napjátöbbek között a következőket írja:
tól az 1946. évi julius 31. napjáig ter„Az úgynevezett „zsidótörvények" ijcdő idő alatt kütóU tisztán egyházi
tilte"ák a zsidó-keresztény házasságo- I házasságokat is a 7600—1915. számú x Esküvő. Csanádi Katalin és Koltaj
kat. E tilalom alá esett a megkeresztelt j M. R rendelet polgárilag érvényesnek Ervin vasárnap délután 4 órakor tart- n á l
tsidó származású egyének házassága [ nyilvánítja."
esküvőjüket a refonná'.us temIs keresztény származásit e g y é n n e l
A továbbiakban a püspök pontok ják
plomban.
KAllASZ-UTCA 5 Mivel nz Egyház a zsidótörvényben | szerint
felsorolja a rendetetnek erre
hozott ilyen akadályt el ncin ismer, vonatkozó kitételeit.
történtek zsidó-keresztény házasságok

ÍRÓSZEREK,
PRPIRaRUK

SACHARiN
.

Kapható

GARDOSi,

Szentháromságra. 27

Í R Ó G É P E T adok zsírért,
lisztért, olajért. „UÓR/.K" Budapest VI.,
MaDISz ban vasárnap d. u. 5 órára várunk benneteket! Lemezgyár. Dahnady Gy. u.3, T.: 383-125, í9-l-ig>
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AROHSZAfc

SzállitniafKit,
Bonyodalmak
l o m S7EGED—BUDAPEST és vé
helyisxont, valamint mindenneműi helyividéki ® 1 T T «GV SXállité,
a nagpiányaki szénszállítmány körül ésfuvarozás
* * Mérey-utca 1 1
i,

S n f j f f a l M fjé(TU»rlira!i

Boi bélv József, Tisza Lajos-körut 20.

Nagy Gy örök. d r K. Hanga*- Levente,
Boldogasszony-sugárul 31, Zakar örók.

Tunyogi-Csapó

szenei igét a városnak
fogságból

a vizsgálati

Mithé Mihály, Valéria-tér 1.

**

lékbeszédet mond
kesztő. Utána

Sxásx

Ferenc

szer-

(Szeged, október 27) Jelentettük. vezetőinek fő a fejük, honnan vesznek
N o v e m b e r 3-án d ü n t á n 5 órai kezhogv a város szénvouata, amely a gáz- üzemanyagot a mányokt szállítmány
megérkezéséig.
dettel : Beethoven IX. szimfónia. Beve— Krisztus Király-ünnep Szegeden. gyár részére szállítja a szenet, a nagyA szénellátással kapcsolatban külön- zetőt m o n d : Gábor Arnold ldriaplró.
A szegfői katolikus hívek az idén is mánvoki bányatelepen rakodik és a
megünneplik a hagyományos Krisztus hét végérc minden valószínűség szerint ben nem mindennapi ajánlatot kapott az Otthon főtitkára.
király ümiejnt. 28-án, vaairnap reggel Szegedre érkezik. Ekkor lesz ismét a város. Tunyogi-Csapó János tanár, az
9 órakor püspöki mise lesz a szegcdi egésznapos világításunk, a villamos is egykori ismert magángimnázium igazA szegedi Bihar usoulkus egyesület
ifjúság ecyesiielt énekkarainak közre- megindul és megkezdhetik működésű- gatója, aki mint nyilas, jelenleg népelle- választmánya októbér 29-én, hétfőn délműködésével, síuely ulán — pontosan ket a leátlitott üzemek. Közben a szál- nes cselekményekkel vádolva az ügyész- után 5 órakor a kerdskedelmi é s iparlt órai kezdettel — nagyszabású hó- lítmány veszélyben forgott. Csütörtö- ségen vizsgálati fogságban van, bead- kamara könyvtártermében ülést tart.
doló ünnepséget rendeznek a kö-kön a gázgyár vezetősége táviratot vánnyal fordult a népügyészséghez.
zép- és főiskolai kongregációk a kapott NagvHiányokról, hogy a szén Beadványában előadta, hogy legutóbb
Sze- tüzelőnagykereskedő szénbányát M e l e g e n A n n e p e l l e J á v o r P á l l
Belvárosi Mozi helyiségében. Erre berakását félbeszakították, mert a mint
zz ünnepélyre a belépés díjtalan. gednek kiutalt egész mennyiséget le- vásárolt Karancskesziben. A bánya kia szegedi k é z f o ü é g
Ugyancsak Krisztus Király ünnepén, foglalták elsősorban a MÁV-nak, má- használatlanul áll Ha szabadlábra heJáver Pál szegedi vendégjátékának
vasárnap délután megtartják a szokásos sodsorban a kaposvári cukorgyárnak. lyeznék, megkezdhetné a sztn kitermeKrisztus Király-körmenetet n megyésHa ezek kielégítést nyernek, jöhet lését és ez esetben el tudná látni a várost péntek esti premierjén ünnepi ban gupüspök vezetésével. A körmenet ponto- csak számításba a szegedi gázgyár. szénnel, legalább is annyival, hogu a tát töltötte tneg m N e m z e t i S r i n b i J
san ? órakor indul a fogadalmi tem- Ugyanekkor, hogy a távirat hitelessége gázgyár állandó szénhiányán jelentősen színpadát é s nézőterét. Telt h á z k ö plomból, a Szentháromság-a Icán át nz még nagyobb legyen, a szénvonat sze- segítene.
zönsége előtt d r . P v n á s i y Kálmán
alsóvárosi templomba, ahol a megyés- gedi kisérőszemélyzeie hazaérkezett és
városi tanácsnok köszöntötte szívből
püspök tartja as ijtatosságot a szent- jelentette, hogy szén nincs, mert lefogA népügyészségen azt a választ adbeszéddel együtt, mely után felajánlja lalták és kénytelenek voltak abbahagyni ták Tunyogi-Csapónak beadványára, jövő szavakkal Jávort, a k i a szegedi
n város és sz eigyháxmegye ifjúságát munkáinkat A város vezetősége a fő- hogy ha a város igényt tart bányájá- deszkákról indult e l a világhír f e l é .
Krisztus Királynak.
ispáni installáció ünnepségei közepette nak széntermelésére es evégből kívánja Rámutatott b e s z é d é b e n D o n á s z y tatelefonösszeköttetésbe lépett ax iparügyi szabadlábrahelyezését, nem gördítenek nácsnok, hogy "Jávor P á l bátor szem— Sieinbtlen niers l i j i M s a p a minisztériummal
és tárgyalásokat kez- elé akadályt. Tunyogi-Csapó erre a pol- befordulása a hatalom bitorlóival pélfőispánnál. Megírta a Délmagyaror- dett a lefoglalt szegedi szén feloldása gármesternek i s elküldte beadványát, daadása lelkesítőié®, buzditólag h a sz:íg, bogy Vörös József elvtárs fő- érdekében. A tárgyalásoknak tegnapra megismételve benne ajánlatát. A polgár lott annakidején minden becsületes
ispán rendszeresítette szombatonkint meg is lelt az eredménye, úgyhogy a mester kiadta az ügvet a mérnöki hi- magyarra, ezért 'megérdemli é s m e g n közel ló lási értekezleteket. A köz-szénvonat hoz majd szenet Szegedre, vatalnak megvizsgálás és javaslattétel kapja minden honfitársa szeretetéi
ellátás különböző szervernek képvi- de jelentős késéssel s most ji gázgyár végett.
és megbecsülését. Lehotay Árpád, 4
selői ülnek össze ilyenkor, hogy a
Szegedi NcmzcU Szinház ígaxgítój*
fötspár.uál, aki egyúttal közellátási
a művész társak n e v é b e n forÖnlt hozzá
kormánybiztos is, az aktuális pro•közvetlen szavSkkal. Zugó taps, szűnblémákat megbeszéljék. Sok esetben
ni n e m akadró ünnéplés kisérte a z üdnz egész délelőtt éfcm elég arra,
vözlő szavakat, amelyeknek elültével
hogy n nagyfontosságú ügyeket leJávor Pál válaszolt közvetlen, megtárgyalják és igy a főispán ugy dönhatott hangon, megköszönve á feléje
tött, hogy szombati napokon czcntdl
áradó m e l e g szeretetét.
feleket »cm fogad. Ez az intézkedés
Három szerepben lépett ezután a
inár a mái napon érvénybe, tép.
közönség e l é a vendégszereplő mii
— Az árva gyermekek ették a e g
vész: Zilahy Lajos bájos fiatalko »
l i inslalláelét ebédet. Beszámoltunk
cgyfclvónásosa, "> A házasságsaédcls «
idla. hogv Vőrós József főispán a csüT e t t e s é n e k . . . két Ailetbettröt
— Mesedeluléu. A Magyar Nők Dfe- címszerepét, Fodor László >Nagy K.
törtöki installációs körsym«irfr~sj'.ékKorom
Károly
bonvád
esté
7
óra
tájmokratik
us Szövetségének soniogyite- lalin«-jánák agglegény-professzorát t foglaló beszédében bejelentette, nagybim
a
Feketesas-uteán
haladva,
arra
lepi
csoportja
vasárnap délután 3 óra- a >Bakaruhában< cúnft Hunyady-kis
arányú akciót indít a szegény gyermekik felsegélvezésére. A főispán pro- lelt figyelmes, hogy két ember a Patla- kor az V. utcai óvódában mesedélutánt vígjáték férfiföszerc'pét játszotta el
gramjához hiten ugy intézkedett, hogy vicini-utcai Csányi-féie ruhakereskedés rendez. Ugyancsezen időpontban az uj- művészetének sok csillogó színével «S
a város által tervezett installációs ebé- ajtaját feszegeti. Bájuk szólt, mire, azok somogyitelepi iskolában is mesedél- haugjávaf melegifve a publikum szi
det ne tartsák meg. hanem a három elszaladlak Korom nem volt rest, utá- ulánt tart a MNDSz és a mese után véf. Partnerei as ügyes ü e r f e l e a é
fogásból álló százszemélyes menüt ad- nuk vetette magát és az egyiket sike- mindkét helyen uzsonnát kapnak a Hanna, Faragé Márta, Balogh Et
ják a gyermekmenhelynek. Az intézke- rült is elfognia. Az I. számú rendőr- gyermekek.
zsóbet, Verő Agnés, K ő m ű v e s Erz '.
déshez képest az ebéd elmaradt és az örszobára kisérte, ahol az elfogott
— A gynla ára 3 4 peng*. A pénz- S. Ciérey Margit, Dévai Hedvig, K
üzletbetörő
elmondotta,
hogy
Pavlai
Installációs marhapaprikást, a levest
ügyminiszter hosszabb rendeletben állaés a fánkot a menhely gondvlseltjci Lászlónak hívják, szobafestő, a Béke- pította meg a gyufa csomagolásának, vári Gyula, Kozák László, Ralik: v
utca 2c sz. alatt lakik. A betörést Gynla expediálásának és megadóztatásának Iván, B e a h ő Miklós f i Gáli Pál nagy
ették meg.
nevü öccsével együtt akarta elkö— Angyal Mária n Magyar Nők vetni, az ajtót már ki is nyitották, módját. A fogyasztót legjobban az ér- igyékezdltel é s sikerrel kereteznék
Demokratikus Szövetségének pártonkí- amikor Korom megzavarta őket. A de- dekli, hogy a gyufa árát dobozonkint az ünnepelt művész dlakitásait.
Előadás után Jávor Pál feleségével
vüli programmal induló képviselője- tektívek kimentek Pavlaiék lakására, 36 pengőben szabta meg a rendelet.
lölte hétfőn, október 29-én délután 4 uliol Pavlai Gyulát is megtalálták. A rendelet mindössze azt mulasztotta és a szereplő színészekkel az ÚjságArakor előadást lart a postás kultúr- Mindkettőjüket letartóztatták Kihallga- el közölni, hogy hol kapható cz a 36 írók1 és MúvésZek Otthonát tátojatt.-s
házban, Vásárhelyi-sugárul. Az elő-tásuk megkezdődött arranézve, hogy a pengős gyufa.
meg, ahol Gárdos Sándor ügyvezető
adásra szerelettel meghívjuk és el-városban mostaniban történt üzletbe* Gyászmise. A háború folyamán elnök köszöntötte az újságírók és
várjuk az összes postás nőtársakai, törések közül nem az ő lelkiismeretü- elesetj, fogságban vagy valahol idemüvésick nevében.
valamint az érdektödőkrt.
ké! tcrhcii-c több is.
genben elhalt magyar testvéreinkért
október 30-án, kedden reggel 7 óraa Házasság. Dr. Csernc János orvos
(Kálcária-utca 40.) és Ilók l'iroska
kor ünnepélyes gyászmise lesz n fo(Csongrádi-sugárut 21.) házasságot kögadalmi templomban a székesegyházi
tötte';.
énekkar közreműködésével, melyre a
x Huszár Mihály, Kiss Mihály, Sze- Ferenc budapesti orvost, akit 1944 júniu- város katolikus társadalmát ezúton
les József, Balkl János, Kodrán I.a- sában deportállak Bácsalmásról, állító- is meghívják.
lag Auschwitzba. Bármilyen komoly értejos, Erdélyi Mihály, Bakoily József, sítést
Budapest II., Mccset-u. 8. kérek.
Tóth Mihály szegedi lakosok Bcrgcnbclscnből üzenik hozzátartozóiknak:
— Szerdán, 31-én a á g y t t é s lesz a
jól vannak.
városházán. Szerdán, október 31-én
Egy. keltő, három, NÉGY,
délután 5 órakor nögyülést rendez a
Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
Tc is Sommwisla tégy'
J á v o r Pál é s S á r d y J á n o s
a városháza közgyűlési termében. A
Mozik műsora
nz Ujságiróolt h o n b a n
nőgyúlés szónoka Angval Mária egész— Felkérjük a Szeged-belterületi szaségügyi védőnő, a nőszövetség képviselőSzéeheayi filmszínház
Szombaton délután 4 órakor Jávor vazatszedő bizottságok elnökeit (1—67
jelöltje lesz. Felszólalnak még: Balázs
Ma és iniudennap a kétórás nevetés Mihály né, Tari Józsefné, dr. Nagy Ist- Pál, a kiváló magyar színművész tart körzetig), valamint Rószkc és Szculmiműsora: Világhírű komikusok kaeafé- vánné. Nagygyörgy Mária szavat. Min- előadást az Otthonban. Felolvasása hálytelck 82-85. körzeteinek elnökeit,
versenve. Chaplin, Zoro és Iluru, Ha- den öntudatos magyar nőt oda vár a előtt u szegcdi uiságirók és művészek hogy szerdán délelőtt 11 órakor meg«ek és Sajó (Herczeg Jenő és Komlós nőgyúlés rendezősége.
nevében Gárdos Sándor, az Otthon beszélésre jöjjenek a városháza közVilmos) vidámság-hangverseny egy mű, ügyvezető elnöke üdvözli Jávort. Belé- gyűlési termébe.
— Cukrot kapnak a Nemzeti S e - pés szemétyenkint fűtési hozzájárulás
sorban Azonkivül: Miénk a föld, mténU
— Kizárás A Magyar Kommunista
a t e r m é s ! A leanjabb riportfilm. Elő- gélytől az egv éren alnli gyermekek. címén 100 pengő.
Párt szegedi szervezetének vezetősége
adás kezdete háromnegyed 5 és fél 7 A Magyar Nők Demokratikus SzövetMclegh Géza alsóközponti lakost, pártségnek fáradhatatlan munkával sikerült
Arakor.
szerütlen
magatartása miatt kizárta »
Vasárnap délután 5 órakor Sárdy párt tagjainak
a szegedi gyermekek részére nagyobb
sorából.
Jön!
November 1-lűl J8n!
mennyiségű cukrot beszerezni. Ezúttal János operaénekes, a népszerű filmszínész
énekel
az
Otthonban
Paulusz
Eleaz
egyéven
aluli
apróságok
kapnak
Faxatomok h A z a t t l
Lukács
l
személyenként husz dekagrain cukrot mér karnagy kíséretével. Belépés sze- Hcufisegélyesek
Pál és Paulettc Goddard.
olcsó áran. Először Somogyitelepen métyenkint fűtési hozzájárulás címén
Azok a hadisegélyesek, akik segéKorz* Mozi
élő egyéven aluli gyermekek részesül- 100 pengő.
lyüket a városi bérház I. 6. sz. szoUgy a Jávor-, mint a Sárdy-előadének cukorosztásban október 29-én, hétbában kapják, élelmiszer-jegyeikkel és
Ma és mindennap: Filmujdonságl fő délután fél C órakor tartandó nő- sokra belépés szigorúan csak tagok és
családtagonként 370 P összeggel jeA budapesti Royal-Auollóva! cgyidóhau. gyúlés keretében az V. utcai óvódában. családtagjaik részérc. Tagsági igazollentkezzenek a Magyar Kommunista
ifjúság-Szerelem - Humor - Romantika. Minden szülő, akinek gyermeke igény- vány felmutatása kötelező.
Párt székhátában, Kálvin-tér 6., hétfő
Négy szít. Két szerelmes pár bonyo- jogosult, a gyermek születési anyareggel 8 órától szerda déli 1 óráig
dalmas, vidám története. Előadások könyvi kivonatát is hozza magával. A |
November 1-én délulán 5 óranor a
hogy a közellátási hivatal által kiTA í " ''"anykorlátozás miatt 5 és belvárosban és a többi kerületekben
Szegedről
elhurcolt
és
vissza
nen:
tért
utalt étctmiszcriUctrucnycikct megcsütörtökön lesz cukomsztáx
újságírók emlékére gvászüunepély. Emkaphassák.
-cOo-

A Magyar Kommunista Párt

felhivja a rendezőgárda tagjait,
hogy október 28-án reggel léi 9
órakor a Kálvin-téri székházban

t e l j e s s z á m b a n jelentkezzenek!

Deportáltak! 'Srs

Szinház

Művészet

(1945 oklóbcf

D E C N A U V A R O R S Z á G

Lehullott a lepel a reakció* propaganda

29.

hazugságairól

A Kommunista Párt nem üldözi az egyházai,
nem bántja a papokat, nem dönti le az otlárohal
Evangélikus lelkész levele a kommanlzma*
Ez az igazság, nem pedig amit a l a s i s z i a
Fnehs János egy háza skozári evangélikus lelkész kemmantiniBs és
egyház cimcn levelet irt a Szabad
Népnek. A rendkívül érdekes és tanulságos írásból a következő szemel,vényeket adjuk;
» . . . A reakciós propaganda hazugságairól, amely a kommunizmust ijesztő, cgyházfaló szörnyként
állította bc, már lehullott a lepel.
Sem a felszabadító Vörös Hadsereg, sem a Kommunista Párt nem
üldözi az egyházat, nem bánija a
papokat és nem dönti te az oltárokat. A náci fasiszta miliciáknát
ellenben láttuk, miként ócsárolnak
gőgös fölénnyel mindent,
ami
szent.. .<
> . . . Ila a kommunizmus ina'ga
köré igyekszik gyűjteni azokat, akik
szívvel-lélekkel az emberi egyenlőségéit, szabadságért és testvériségért küzdenek, azokat keresi, akik
lelkük legmélyén a legideálisabb
eszmékért küzdenek ...«
« . . . A kommunisla vczűrtérílnk
kijelentése, hogy pártjuk a vallásszabadságért száll síkra, tiszteletben tartja mindenki vallásos hitét és a haza felvirágoztatásáért
együtt akar haladni a magyar uép
hivő lómegeivel, elég garancia kell
legyen az egyházaknak arra, hogy
e megnyilatkozás mögött álló férfiak meg is fogjuk tartani szavuk a t . . . Csak lisztitólag, támogatóiba és bizlalólag hat az egyházakra a Magyar Kommunista Párt
nyilatkozata, hogy az egyházak és
• demokrácia együttműködéséért
száll síkra és ezért tiszteletben
tartja az egyházak jogállását...«
»:... A Magyar Kommunista Párt
senkii sem terrorizál, az egyéni
választási szabadság tisztaságáért
küzd és szerelné^ ha mindenki szabadon érvényesíthetné meggyőződésé szavát... Ki-ki szabad akarata
szerint döntse cl, milyen párthoz,
áramlathoz tartozik, dc ha nz ország gyorsütemű újjáépítését akarja, tudni fogja, hol a helye...
Egyház és kommunizmus között
nincs tehát elleniét. Ha a kommunizmus az emberiség szabadságáért és egyenlőségéért küzdő eszméket tüz maga elé, az egvhiznak sietnie kell, hogy megragadja
a feléje nyújtott segítő kezet és
a cél elérése érdekében minden1
eszközt meg kell ragadni, amely as
emberiség felemelését szolgálja.*
Másként hangzhnak ennek a lel-

BELVÁROSI

MOZI

Ma és mindennap bemutatjuk
Budapesttel cgyidöben:

IDEQNNA DIIRBIN
legújabb filmjét:

{Uszony
' a k a r o k fenni
énekes, zenés, táncos vidám
játék. — Főszereplők:
D e a n n a
D u r b l n
<5s F r a n c t * o t
T o m

Ezt megelőzi:

Párisi

lányok

amerikai zenés kisfilm.
** ®,4"fá»*k *

háromnegyed

ét fél 7 érakar kezdődnék.

5

ét az egyház
aszitók

suttognak

kapcsolatairól
m

késznek szavai, infnt azok a szószéki a következő levelet irta a MKP hódbeszedek, amelyek Budapest egyes mezővásárhelyi szervezetének:
»A hódmezővásárhelyi Kommutemplomaiban — visszaélve a nivök
türelmével — elkárhozással fenyegetnista Párt az Ő3Z folyamán árvaték a munkáspártok választóit.
házunkat ellátta a szükséges sómennvíséggcl, a növendékeknek ruhát juttatott és egyházunk Irán!
Református
lelkipásztor
mindig jóindulattal viseltetett.*
a MKP
magatartásáról
Márton Árpád lelkész levele ékesen
cáfolja áz egyházzal kapcsolaA hódmezővásárhelyi református
egyház lelkipásztora, Máriád Árpád, tosan pártunkról terjesztett gálád és
pártonkívüli nemzelgyülési képviselő túlontúl átlátszó célzatú rágalmakat.

Ez

4 é a — a | 4 i Untára szárazat

1

Szovjetoros zorszdg!

min* otthon gonddal fa figyelemmel
veszik körül. Helyes nevelést és irányítást kap, a jövő szovjet emberinek formálásánál döntő szerepet játszik az iskola, amöly a szülőkkel
együtt felelős a fiatal nemzedék neveléséért. A család és iskola szoroz
kapcsolata biztosítja á szovjet fiatalság megfelelő általános nevelését én
kiképzését.

Rz oluasó irja
l

Helyezzék v i m i
Tisza Lojosküruti piacot

S z o v j e t c s a l á d é s szovjstislcola

T ö b b felsővárosi lakos aláírásával
levelet kaptunk, a m e l y b e n a FelsőIrta: B. GAVBILOV
város közönsége panaszolja, b o g y •
Tisza Lajos-körúti piacot áltellck M
sítményeit
az
irodalom,
képzőmüvé
Huszonöt éve szakadatlanul
Valéria-térre. A felsővárosiaknak az a
folyt Magyarországon a féktelen szel' és kézimunka terén.
antibolsevisla
propaganda,
Fontos szerepe ván az üuképzókAri kívánságuk, bogy a piacot helyezzék
amely valóságos hazugságözön- tevékenységnek: felolvassák a tanu- vissza régi h e l y é r e .

nel árasztotta
el a magyar
ntpet a szovjcloroszországi állapotokról.
Hogy
olvasóink
tisztu képet nyerjenek Szovjetoroszország
igazi éleiéről és
megismerkedjenekanagg
szomszédnép gazdasági,
társadalmi
és kulturális
berendezésével,
cikksorozatban
ismertetjük a
SzovjetunióJonlosabb
intézményeit, törvényeit, szociális tevékenységét.

lók irodalmi müveit és verseit, énekelnek, stb. Ezen a révfen a szülők
időről időre tudomást szerezhetnek
arról, miként fejlődnek gyermekeik,
milyen munkamódszerekre szoktatja
a gyermekeket az iskola. De ezek az
értekezletek nemcsak a külszín ked
véért vannak. Ezeken az értekezleteken áz iskola feltárja, hogy miféle

A Szovjetunióban • a család és az
iskola vállvetve karcolnak ama közös feladatok eléréséért, hogy a gyermekeknek hefj'cs nevelést adjanak. Az
Iskola ebben a kérdésben nagy segítséget nyújt a szülőknetó 'Nem 'teremt
cllcnlélet szülő és gyermek között,
nem idegenili el azt a családjától, ellenkezőleg, nevelési rendszerével mindenképpen emeli a család tekintélyét
a gyermek szemében, megtanítja becsületes és igazságos magatartásra
ugy az iskolában, mint a családi életben.
Az a gyciTnek, amelyik 7-ik évét
betöltötte, szovjet iskolába lép, ahol
majdnem a nap felét tölti. Itt tapasztalt lanilók tanítják és nevetik *
gyermeket.
Az a szovjet csatáé, amelyik gyér-

hogy gyermekük érdeklődéssel viseltetik a zene va© rajz iránt, megteremtik számára odahaza a "feltételeket arraűézve, ho© fezeket a kénes
ségeíkel fejlesszék. Dc a szülők nemcsak ilyen, időről ldÖre tartott ertekezletek alkalmával
látogathatják
meg az iskolát. Bármibor elmehetnek

követelésekkel l é p fel a szülőkkel
szemben. A szülők, akik megtudj Sk,

nz iskoláim é s megtudhatják gyermekükre vonatkozóan mindazt, ami esak
érdekű őket. Igen gyakran a tanítók

jönnek a Szülők lakására, f © alakul

nak és erősödúek az állandó kapcsolatok a szovjet család és az iskola
közölt
Nagy-jelentőségű esemény és c©szersminrt az iskola munkájának ellenőrzését jelenti az az egész iskolára

kiterjedő szülői értekezlet, amelyet
mekeit iskolába k i t t i , nem veszti el legalább háromszor egy évben hívnak

őket a szeme elől, netu hártiia át a
gyermek nevetéséért és fejlődéséért
való feleiősségei az Iskolára. Iskola
és szülök kölcsöncsen viselik a felelősséget a szovjet társadalom Jövsudőbcli tcljesjogu tagjának fejlődéséért és előkészítéséért.
Egész rendszer áll fenn, amely ax

egybe. Erro az értekezletre felkészülnek u © az iskola, míiit a tanulók
és a szülők. Az iskola beszámolókiállításokat rendez, a tanulók segít
ségévcl szinielőadásokát, sportmutatváuyokat, karéneket mutat be. A tanulók megmutatják a szülőknek. • mi
mindent tanultak egy btzonvos 'idő-

Első és fellétlen okmánya ennek a
Kapcsolatnak a tanuló naplója. E
napló segítségével a szülök és a tanító naponta kapcsolatban vaunak
egymással.
Iskolába kerülve a gyermekek 7
vagy 10 évig tanulnak. Ezekben az
években alakul ki a gyermekek jelleme. mutatkoznak és fejlődnek képességei: a kis 7 éves gyermekből
az oktatás befcjezlévcl majdnem kész
eniber lesz tz Iskola végeztével a
szovjet fin és szovjet leány előli
minden nl nyitva áll. Folvtalhaljík
tanulmányaikat felsőbb iskolákban,
munkába adhatnak, egyszóval válasz
tásuk szeri, li pá yá a léphetnek.
a család és iskola közötti kancsólat esz*
az idöközönkint és osztátyonkuil összehívóit szülői érleker.
In. Ez az iskolának sajátos beszámolója munkájáról. Az osztályfőnök,
a tanító beszámol a szülőknek a
gyermekek haladásáról, képességeiről, hajlamairól és fegyelmezett légéről. Ezeken az értekezleteken mutatják be a gyermekek legjobb telje-

szülők sorából megválasztják az úgynevezett lámogntő tanártól. Ennek a
tanácsnak az a feladata, ho© az iskola tantestületének segítségére legyen abban, hogy hogyan szervezzék
meg a tanulók szünidejének legeélszeröbb felhasználását, hogyan szervezzenek pionír-táborokat, játéktereket, slb. Ezeken az értekezleteken
a©ancsak a szülők, a tanítók és ncvcfők megvitatják és megállapítják a
nevelő és oktató jellegű intézkedéseket. Az utóbbi időben a szovjet iskolák egész sora a szülőkkel való
kapcsolatok uj formáját honosította
meg. Az iskola a szülök számára előadásokat rendez nevetést, oktatási, téteHani és egyéb kérdésekről, amelyek
a gyermekneveléssel ffl'üncfr ttss/e
Ezt az 11j módszert az élet körűiményei vetették felszínre.
A szülők nein mind egyformák; némelyiküknek szüksége van egy bizonyos előkésztésre a nevelés kérdéseit illetően. Ez az uj módizor a
•Szülők egyeteme* elnevezést kapta
A szovjet tanulót ugy az iskolában,

Iskola és család kőiőlti szoros kao- szak alatt.
Az általános szülői értekezleten 'a
rsolalo! biztosítja.

oOo

Adjanak lisztet

a kenyérjegy rt

A vasutasok az ö s s z e s dolgozók
nevében panaszolják a kenyérkíoszlás nehézségeit.

A péküzletek

előtt

mér hajnali négy órakor elkezdődik
nz ácsorgás, d e u 6—7 órára kisült

kenyeret csak kilenc óra ntán kezdik osztani és akkor is három-négy
személy kiszolgálása ulán kijelentik,
hogy »ióbb nincs tt F.zf a hiába eltöltött 4—5—6 órát a h.üRr.xzony a
háztartási munkájától, a munkás pedig a termelő munkától rabolja , el.
A vasutas, aki sokszor eg^-két /létre
kiutazik, a'igregy-két napra váló kenyeret tud magával vinni. A vasutasok azt kérik, hogy a pékek a kenyérjegyre adják ki a tisztet annak,
aki ezt kívánja. Inkább vállalják aa
otthoni sütéssel járó fáradságot, mintho© drága munkaidejüket hiábavaló
ácsorgásSal kelljen tölteni

Őrizet nélkül ácsorognak
az utcán a nyilas foglyok?
E © olvasónk irjá:
"A napokban rendőr kiséri a Tisza
Lajos-kör uton e © 16—18 főnyi nyllascsoportot, a Béke-utca foglyait. A
politikai osztály elé érve a icndőrt
a csoport néhány tagját felkísérte
— nyilván válami munkára '—, mig a
többi minden őrizet nélkül lenn ácsorgott, vígan beszélgetve az arra menő
ismerősökkel. Nyugodtan még is szökhettek volna, hiszen senki sem vigyázott rájuk. Máskor is tapászlaltam,
ho© miközben kisérik őket, nyugodtan köszönnek ki nagy kalaplengetéssel a sorból. Feltétlenül erélyes
intézkedéseket kérünk a nyilas foglyokkal szembeni Nem kívánjuk azL
ho© u © bánjunk velük, mint ők
bántak a politikát foglyaikkal, de nem
nézhetjük el, ho© ezek a bitangok
nyaralásnak fogják fel a büntetésüket. Ezek az urák elegánsabban vannak öltözve, mint a dolgozó embst
ünnepnapont Rabruhát nekikI A ruháikat pedig adják oda valamelyik
szerencsétlen hadifogolynak, aki rongyokban jón haza és nem lud magának másikat beszereznil

Pálinkái, mustot,
ó-ésuíborf

napi árban V a S a t o l o h

va-v BOROSHORDÓT
ndek érte.
Kunsági Ram- éa Likörf
K u c s ta

"f,

Mihály

borpiucészclo

Szeged, k v t i u t i l.ajes-saiárul 2 %

Telefon: 5-3).

DfcLnlAtiYAKOKSZAO

Apróhirdetések

F é n y k é p e z ő g é p e t . máfltásáf, bfsflfmet veszek, kerékpárért cserélek. —
órásbolt, Fekclesas'-utca' 15.
'
Kerékpárotok! Békebeli nyersgumiragasztó kapható. Ovcget tessék hozni
Vidra-utca 7, kerékpárosnál.
Eladá egy 4/4-es hegedű és egy
mandotin, elcserélném burgonyáért egy
gumipelenkát és cgy póhahuzatoL Soinogyitclep III. utca 96.
Nagy aszlnltüzhely eladó, vagy kisebbért elcserélhető. Délibáb-utca 4.
BeresbardéU eladók, esetleg tűzifáért elcserélhető az ipartestületben.
Tiz liba eladó. Vajda-utca 18. szlm.
Varrógépek eladók. Róna-ulca 12.
Erd. csak délután.
Üzemképtelen, csőnélküli rossz rádiókat, roncsokat, alkatrészeket, csöveket veszek. Rádióüzlet, Szentháromság
utca 15.
Egy bolti mérleg eladó. Makkoserdósor 14.

Arany, ezüst, briliáns, Gya, ej®
eszköz beváltás, eladás, bizomány.
Tóth-órás, Kárász-utca 13.
•ádléesi veket veszek és eladok
e0sfart
l e k m l f a b ©«•!
Amatőrbolt, Kálvária-ulca 2. Bejárat
az udvarról.
CyűmMeslák mindenféle fajtákban
Rádióműsor
megrendelhctók Iványi Aurél faiskolájában Újszeged, Szőregi országul 74. sr.
Vasárnap, o$tóbcr 28
Telefon 907. Városi iroda: Deák Fcrencá i n m m 7: Hirek, rnúsoi ismer te - ulca 21 sz., II. emelet.
lés. 7.'15: Reggeli n ő t . 8: SzórakozKisebb bázat vennék Somogyiteletató xonoktfrt művek. 9: Górógkata- pen. Dózsa György-utca 8. Titkárság.
líkus Ulcn tisztelet. 10: Hírek. 10.10:
800 literes kád eladó. Kossuth LaBat-iltrészlctek. 10.40: Kovács Barna jos-sugárut 34, Temkó.
Egy laposkocsi eladó. Érdeklődni:
gitározik. 11: Sseltemidfcfc séta Szin©
búddal. Előadás. 11.20: A Belvárosi- Alsóközpont, Hódi kovácsnál.
templom 'énekkara ánekc!. 11.40: Kun20 liter tejot adó tehén orosz ós
szery Gyula elfladása. A nyilasság magyar nyelven kiállított mentességi
ÜflektcnÁ. 12: Dóii harangszó, hirek. igazolvánnyal és törzskönyvezve el12.15: A Pctőfi-szinpad matinéja a adó. Kiss Ferenc Röszke 291.
Egy kiló zsírt, ól mázsa fút adok
hadifoglyok Javára. 13: Asszonyok a
Használt balari, ruhaneműt veszek. annak, aki szoba-konyhás lakáshoz
közéletben. Tildy Zoltánúéval, Kétbly Spilzcmé, Török-utca 7. szám, kapuval juttat. Róka-utca 18, ajtó 2.
AnnAvai és Érdéi Majláth Jolánnal szemben.
Kéffzobáa földszintes szép lakás ifbeszél a Rádió munkatársa. 13.20:
Széllil, mustot, ó- és ujbort leg- adó. Jelige: .Pénz©*.
T.'tbányi Mihály iPinocchio jazzegyüt- magasabb uapi áron vásárol Bankó
Orvot keres forgalmas helyen föld|esot. 14: Uirck. 14.10: Müvészlcme- János borkereskedő, Szcgcd-Alsókóz- szinti, clsőcmclcü 3—5 szokás lakást
|ek. 15: Onncp! krónika. 15.20: Bai> pont.
vagy lépcsőházból küiönbcjáratu utrza Horváth József cigányzenekara
Vásárolok porcellán étkészletet, teás- cái keltőszokás, esetleg- tágas előszomuzsikál. 16: Ilirek. 10.10: lialmay készlelet, evőeszközt és márkás fest- bával biró egyszobás (fürdőszobával)
Imre vidám félórája. 17: Mczögx-ala- ményt. Tóth, Tisza Lajos-körut 45.
ürés lakást. Dr. Iványi, Kazinczy-u. 6,
Mgl tanácsadó. 17.50: Szórakoztató
Ilasaaált borotvát, ollót, hajváj© vagy Zákány-u. 22.
(r.üsor r. falunak. 18: Hirek. 18.05: A gépet, stb. veszek. Fráter műköszörűs,
KcUMMzhet komfortos lakásba két
VörCskcrcsit költeményei. 18.15: Kon- Mikszáth K -u. 5
kombinált szoba bútorzatának megvédor Ibolya énekel. 18.35: .Viktória,
Aranyat legmagasabb árban vesz, telével. Jelige: .Felsővárosi•vagy hogyan szüleiéit a náci pro- ói a javítást' megbízhatóan vállal Győri " Sátorozott szoba
tisztviselőnőnek
paganda./ Történelmi korkép. 20: Hi- Béla müórás, Klauzál tér 2.
konyha- és fúrdőszobahasznátáttal,
tek. 20.20: Ania Suli énekel. 21: A
Egy férfi- és nöi kerékpár eladó teljes etlátással is részben Irrmészetkádió hangja. 21.10: Erkel-, Ifubay- vagy élelemért, rádióért elcserélhető. beniekért kiadó. Szen! György-utca
és Kodály-müvek. 22: Hirek, sport- Tisza Lajos-körut 3., kerékpárüzlet.
4 0, földszint 10.
hirek. 22.25: A Vöröskereszt köalcRefváreiki három sz?ba, összkomOyflmilr
Miéüliftnal
egy
lóval
elctényci. 22.35: Hanglemezek-. 23: Hifortos cmcleli lakásomat elcserélném
adó.
Polgár-utca
16,
földszint
2.
1
tek és vasárnapi krónika orosz , an2—3 szobás, kertes ujszegedi magol és francia nvefven. 23.3C: Film- *' Nagy tűzhely,* nagy kályha, T44 es ,JínházzaI. Hordás tanító, Bocskayhokszcsizma
feladó"
vagy
tüzelőért,
szatfntofc
lonnáért eleserélhető. Bohfogasszony- utca 4.
süg'árút 19.
T,
3 0 eaer p e n g é i adok annak, aki
0 á r « u darab 3 méteres acélvas, tiszta' rókusi szobít-konyhás lakásom
altáji, hnforrugók,,lakafok, v i l l á n y i n © elcserélné egyszobás, összkomfortos
készülék eladó. Piilcz tábornok-u. 7.
lakással. Jelige: .Költséget fedezem*.
2—4 hónapét üszőborjút veszek. RíSzoba, konyha, kamrát elcserélném
L e h e t , h o g v u j k a p u s m u t a t k o - hixsár Szent GyörgyratcaXS.
egy szobáért. Kerskéstclep, Szondi-ti. 20
zik h e a S z A K - b a n a z S B T C e l l e n
'Szalui l i k — y j J
tisztakcudcrből,
Kiad* kél ágy. Feltámadás-utca 7.
kártolószallag,
villany
leaforráfő
eF
udvarban.
A v.isá.-nap délutáni SzAK— SalgóEgy kétszobás belvárosi lakáséri
tarjáni UTC országos bajnoki mérkő- adó, gyapjúért elcserélhető. Ilévaízésre nagy genddat készült a szegedi 11 tea Gb, II. 1. Kizárólag vasárifáp. pénzt és élelmet adok. Dr. Lakatos,
Egy szabógép és egy 20 I(g.-os mér- Kossuth Lajos-sugárut 30.
együttes, mert az Újpesttel és a Kispesttel szemben szerencsétlenül elvesz- leg van eladó. Dugonics-u. 11. sz.
KMénbejárali*
bútorozott szobát
tett pontokért kárpótolni akarja magát
RokUI, jó állapotban tevőt, veszek. ágynemű néikül keres szigorló orvos
Az összeállítás nem változik a uiuít Árat kérem jelezni, ördög, Üstökös aTieivárosban. Jelige: „Bolgár".
vasárnaphoz képest, vagyis a Debre- utca ff.
cenben győztes csapat áll ki ezúttal is,
Házilag főzött répaszinipot veszünk.
legfeljebb a kapus személvében lesz Kálvária-utca 1
változás.
Villanymotor 05 lóerős vízturbináGépfonatai, gyapjú, pamut, műszál,
A vezetőségnek ugyanis sikerült uj műselyem és vigonyát veszek. Fodor- val egybeépített, üzemi motorért elcserélnék!. Temkó reszeiövágóüzem, Koskapust szereznie a budapesti Vasutas utca 33.
suth I^ajos-sugárnt 34.
SI'. Alberti nevű kapuvédöjénck szeméPetrofor főző és mosdó eladó. Felyében. Alberti nem lévecztendö össze
Egy könnyű, egyló után való löcsüs• debreceni Uocskay hasonló vott vá- kctcsas-utca 13., női szabóüzlét.
kocsi elcserélendő egy kétkerekű fédeGumi hécstzma, 36 os nöi, eladó. res kordéért. Volford József, Szege©Kilogatóit nevű kapusával, aki évekkel
ezelőtt külföldre ment, dc mint mond- Bercsényi-utca 5b.
rályhalom 107.
ílk haíoulóan tehetséges, ügyes kapuHasznált bútor, veszek, Tóth asztaKnkorieil, paprikát adok kerítésnek
ra igazolását szombaton motorbiciklin los, Petőfi Sándor-sugárut 73.
való lécért vagy deszkáért. Paprikavitték fel ;Budapestre a -Ml-Sz be Ha
Rnza- és zabszalma, polyva eladó. utca 36.
zikerül a viltámigazotás, vasárnap Al- Tápé, Kossuth-utca 26.
Príma 42-es csizma 5—6 hónapos
berti véd a SzAK ban
H a s u á l l uriszobabutort és fotelt süldőért elcserélhető.
Megtekinthető
veszek. Mákné-textilüzlet, Széchenyi- Frank Mártonnál, felsővárosi feketetér 6.
Vasárnapi sportprogram
földek 304. Ugyanolt 4 hold föld bolgárkertészetnek feliből kiadó.
Cementes*vek,
boroshordók
eladók
Stadion: SzAK-SBTC országos baj- Kecskemti-u. 23.
Ne pazarolja el gyapjúját potom
aoki 3 órakor, Tisza—SzFIE J. oszt
bajuoki I órakor, HSE-UTC I. oszt.
Ebédlödlvány, viseltes, eladó. Baross pénzért, fonálra vagy kész kötött áruért
bajnoki II órakor, SzAK 11—Szabad- Gábor-utca, egyetem, portás, 9—11-ig. becseréli Hanó, Tápé, Aradi-utca 3.
T Szitál cserélek deszkáért Tóth
ság fél 10 órakor, Tisza ifi-HTVE Ui
Motorkerékpárt és 17 col belső át8 órakor.
mér© aulókűlsőgumit veszek. Klivinyi, asztalos, Petőfi Sándor-sugárut 75.
Egy 1 éves kocasüldőt elcserélek
Gsereneuer: SzEAC-Móraváros II. Maros-utca 28.
Kovács, Csongrádi-sugárut
9-kor, SzATE ifi-Móra ifi 11-kor,
Takarmánycéklél ds tököt, hereszé- kukoricáért
SaATE-MVSE 1-kor,
Móraváros- nát keresek megvételre. Klivényi, Ma- 35. szám.
IIMTF 3-kor.
Egy jó tűzhelyet adok ólnak való
ros-utca 23.
anyagért.
Tanítói-kiskertek 8.
Hnayadi-tér: SzFIE ifi-Haladás fél
Flzérespaprikát állandóan vásáro9-kor, SzMTE II.—Tűzoltók 10, Barát- lunk, Délibáb-utca 17.
Fekete nöi télikabátot élelemért el•ág-HSE 11. fél 12-kor.
Babakelengye. fiuruhák 14-16 éve- cserélem, Rákóczi-utca 76.
Mákén: MMTE—Rákóczi. — Hód- sig, cipők, télikabát, diványflanell elFát adok élelemért és ruhaneműért,
mezővásárhelyen . HTVE—DFC. — Sző adó, vagy cserélhető élelemért, fáért. esetleg süldőért is. Somogyitelep, 30-ik
regen: Rákóczi II-Reodőrség — Do- Titza Lajos-körut 22, I. 3. ajtó.
utca 733.
rozsmán: Lemezgyár—Postás II.
Morzsát cserélek lisztért, tojásért'
SzőUőtakaré eke, nyulház eladó,
príma tiszti csizma fáért elcserélhető. sóért, petróleumért, mézért, cukoréri*
Vadász- n Ica 3.
Szamba! déintán fél 4 órukor Kölese- utca 4. II. 6.
SzMTE—Postás L o bajnoki mérkőzés
Egy bárány béléses bunda cgy éves
Anftératonól eladó. Alföldi-utca 7.
kerül sorra a Hunyadi-téren.
Zöldpaprikát, dughagyuiát, hagyma- süldőért elcserélhető. Tanítói kisker•
majoi, réoama^ol veszek; nagy irat- tek 18. szám
SzAK Ifi - S a U T t Ifi 3 : • (3 :0). A szekrények, vaskátvlu, teliajtók, átló
Keméayfapallét, 25 szálat tűzifáért
péntek délután lojAtuott Ifjúsági baj- íróasztal, függőlámpák, cipők, káposzta- cserélek. Ungár, Hétvezér-utca 51, em.
noki mérkőzési a Bitóval és Bakóril levél olcsón eladót lloirraann, lliispáCílzmaaadrág, 42-es barna férficipö
megerősített SzAK tfl kóonveu uyerte ter-utca 9
élelemért elcserélhető. Kemes-u. 17. sz.
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Legarlée eladó élelemért. Berzsenyi

atea lb, fsz. 4.

EpHIelfáha! lisztért, zsírért. 43-ai
félcipőt 45-ös bakancsért cserélek
Farag© utca 9.
E l s ő r e n d ű 2 kisvagon (trágya elcserélhető kukoricáért. Kihordását vállalom. Csonka-utca ©
K ő a v e b b kocsi-lóért cserébe bort
adnék Érdeklődni lev. Kiskundorozsina
Deák Ferenc-utca 20., Peták M.

Sál adok kukoricáért vagy sovány
libáért, Szentháromság-utca 71.
Cserétek téglát, vályogot, gerendát,
ajtókat, gyantátkukoricáért. Feltámadásutca 22.
Angérateaalal bármilyen élelmiszerért vagy takarmányért cserélek. Angóra
anyanynlat belga anyanyulért cserélek.
Haltyu-utca 61.
Varrógépet (kis Singer csónakos)
kerékpárért cserélek. Kálvária-ut, Szik-

ra-faj; Berg.

Fát, cukrot, liszlcf adok férfi jó
szövetért, paplanért vagy paplanséfyemért. Érdeklődni: Mikszáth Kálmán-utca 21, füszerüzlet.
Finom fekete léfikdbátan£ag béléssel hízóért eleserélhető. Egy hathónapos óriásbclga éladó. Rókára. 2,
II. emelef 2. bors-ház.
12 ozemélyes nj valódi damasztok-

rosz szalvétával, azsuros, fáért, élelemért, pénzért eladó. Boldogasszonysugárut 15, III. 14.
Lkscrótoém élelemért vagy pénzért nagy keményfaszekrényemef. —
Brüsszeli-kőrút 13.
Egy báránybéléses télikabát, egy n)
női iekete kosztümkabát mindkettő középalakra, elcserélem fáért. Somogyiutca II. II. 6.
Egy t é c s e r s s á m , csizma
lisztért,
zsírért, krumpliért elcserélhető. Sziljén-

sugárut 47. Nagyéknál.

,,

Zairérl vennék jó villanyvasalólj
2f l-es rádiót elcserélnék ráfizetéssel
egy jóállapotban levő világvevö rádióért
Jaui, Attila-utca 3, fsz 5.
Jé kis motorkerékpárért lisztet, élelmet adok. Érd : Csanádiét, Korona a.
© szám.
2 1 1 csöves Standard rádiómat eV
cserélném élelmiszerért, részben pénzért Nádas-utca 15b.
Séérl, lisztért cserélek gumitalpat,
valódi teát, amoniákszódát, ruhaneműt,
Tabán-utca 3. sz.
Választóéi malacot adok ruháért,
cipőért. Algyö, Szent Annára. 20.
Kobozol cukorért, sót szappanért
cserélek. Kossuth Lajos-sugárut 44,
fitézcrúzlel.

GazsNHbodónab báránybundát, 44-es
bnkancsőt, lepedőt, pullóvert sertésért, lisztért cserélek llétvczér-u. 63.
Egy 14 karátos nöi arany karikagyűrű 2 kiló zsírért, kerékre valő
uj ráfvaskrontiért elcserélhető. Szúcs
József, Szántó-u. 5. Alsóváros.
Kicserélhető pargelruha élelem ér r,
iccamlc jténzért chidó. Szent Fcrencf
utca 22.
,i
Modern nyulkclrcc óridsbelgákk.i!
eleserélhető élelemért.
Bühmtelsp,
Marosbázi-utca 4b.
Kártotogép, kártolókefe, villany Ica-

forraló, kenderfonál élelemért elcscr élbe lök. Révai-utca 6b, II. l Kizárólag vasárnap.
Fehér hernyóselyem blúzt késrtel!
élelemért. Kálváriára. 38, jobbra, délután.
Boráért malacokat cserélünk Pán*
f orraIca 10.
Prhna 42-es férficsizma éleleméri
elcserélhető. Kossuthra. 21, emelef,
U) mosófaxekak, zsiredények, kályhák és csövek lisztéri. Szent Ferenculca 13.
Knkorieil cserélek élelemért, esetleg pénzért. Tudakolható: Valéria-lég
6, a füszcrúzlelben.
Arany karikagyűrűket, szép óltúni
ruhát, női kerékpárt, szép tűzhelyei
adok éves soványdisznóért. Csongrádisugárut 3a.

liaJapesli állatkcrcskcdés V E S Z
( mLTYAKtT, kölvkökei és idősebbüket. Értesítést: faj, nem és ételkor
megjelölésével Belvárosi kalyafürdő
Luiapesl IV., Aranykéi-ulca 1. Átvétel.
Megcdcn.
Teljesen a] kamgarn zubbony et•.erélliető zakkó anyagért. Érdeklődni:
Nyárt cgyenruhaszabó, Városi Zeneiskola mellett
Nagvebknisnayis

J

fenyődeszka

Mindenféle

a p i r á r u k
vidéki

kereskedik

Foglalkozás

FoídSOr 38.

Mérlegképes könyvelőnö álfáit keres, órakönyvetést is vállal. Jelige:
• November l.c
Takarítónők állandó munkára felvétetnek „Tempó Takarító Vállalat",
iiáró Jósika-utca 39.
Szttcsvarróteány felvétetik Szőrmét
r;szek. Farkas István szűcsmester, Tai aréktar-ulca 8.
Kelebiai erdőből résziből való fahordásra fuvarosok jelentkezzenek
l'etőfi Sándor-sugárut 27. sz. alatt.
Megbízható fiatal bejárónő felvételik. Szűcs, Berzscnyi-u. lb., II. em. 10.
Kiluléliu felvétetik Szűcs papirnagyl.ereskedés, Fekele^as-utca 24.
Cipészsetédet felveszek, felsőrészkészítő vállalat. Dugonics-utca 11. sz.
Krnienremunkás, sütősegéd azonnal
felvételik. l.ázár-siitőde, Alsóváros,
Szabadság-tér.
Mindenes főzőnűnek elmennék jobb
családhoz Némclhné, Mikszáth K.-u. -3.
Bntorfényezésl, tisztítást vállalok.
Damjanich-utca 24., gázgyárnál.
kélJiolilax kerlgazdaságomba lakással részesedésre alkalmazottat keresek.
Tölgyes utca 12.
Magyar- és idegennyelvü gépelést
vállalok Kardos Klára, "l'etőfi Sándors u g á r u t 31.

Jóravaló kifutót felveszek. Mák-textil-

úzlet, Széchenyi tér 6.

Mindenes gazdasági cseléd felvétetik

réssére

fegotr.íbban

GYÖRGY IMRÉ-nél,
BUBA7E 5T, D ö á i F s r o n c - u . 15.fofofoa:389-515

elcserélhető lisztért és zsírért. Érdeklődni Tábor-utca 8. Zsibárus.
Géppel lüzifafürészclést vállalok. —
Sötét férfirubaszövetért héthónapos
Polgár-utca
1, Nagy Károly.
..ildőt adnék. Somogyitclep, II. u 094.
""Sakőtdain ügyes mülakatossegédet
Tlizla ryapja fekete női kabát per7-agallérral, elcserélhető zsírért, élelem- jó fizetéssel felveszek. Szent Fcrcucutca" 13.
éi t. Római körút 25.
Nem cselédet, magányos jobb nőf
Fodorle.epi szoba-konyhás házam
elcserélném belvárosi kétszer egyszoba- családtagnak tekintve keresek házkonyhás házért ráfizetéssel, ludako- tartásom vezetésére, aki varrni Is
ródni Valéria-tér 3, cipészüztet.
tud. Topolya-sor 11.
Téglái adok krumpliért, egy ajtót
Péazeslársal vagy Társnőt keresek.
adok lisztért Boszorkánysziget-u. 44a. A szegedi klinikák, szegedi dolgozók
Valódi angol átmeneti férfikabátot részére engedéllyel vásárolok ésszílls alakra elcserélek disznóért. Somo- litok élelmet. Érdeklődni: az ipartesi. .telep, 12. utca 7.13.
tületi vendéglőben.
Cserélek épületgerendát tűzifáért,
Állandó jellegű személyfuvarozásra
[leiemért. Tisza Lajos-körut 20, 1(1. C.
Malacokat, kettő hónaposokat és egy autót keresünk. F.gri Ernő, Kárász-u. Ga
Nyárlakllrrmelésliei résztüzifa és
hathónapos ártányt korpáért, kukoricáért, esetleg árpáért c;erélek. Szúcs- fizetéssel uiunkáscsoportokat keresünk.
Kárász-utca Ca.
utca 7.
Jé bizonyítvánnyal rendelkező házTakarmányrépái, k ukori caszá ra t cserélek kukoricáért. Lengyel-utca 28. sz. vezetőnő elmenne jobb házhiz. AjánlaEgypár 44-es barnaboksz félcipő, tot „A további megbeszélés" ieligére.
Tanyára keresek a téli hónapokra
4 l-es bakancs süldőért, zsírért elcseré51 év körüli szerénv asszonyt házvezelem. Malom-utca 10a.
Nagy perzsagalléros, mókusbéléses tdsre, jó ellátásban. Tehenet fejni tudjon.
női télikabát ételemért, vagy pénzért Szent István-tér 2. Molnár.
Fiatal munkásokat könnyű munkára
eladó. Stricherné, Bécsi-körut t>., d. u.
azonnal felvesz Kiss redőnygyár, Délibáb-utca 2—4.
25 éves jogi doktor, gép-, gyorsírás,
német, francia tudással állást vállal
Angolt, zongorát, németet tanítok Ajánlatokat „Ónálló munkakör" jeligére.
gyors haladással. KJcbelsberg-tér 3,
Keresk. érettségivel diákok tanítását vállalom. Gyorsírás, rajz is. Petőfi
földszint, délulán.
Sándor-sugárut Ct6, Csikós.
Kttzéptskolás kisleányok oktatását
Alkalmi gép-, gyorsírást vállalok
tninden tantárgyból vállalom. Vagy „Pontos" jeligérc a kiadóba.
szerb nyelvtudással irodai munkát
> illatok. Mészáros Teréz, Újszeged",

Vásárhelyi-sugárut 80.
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Házasság céljából megismerkednék
korrekt, molett nővel, akivel én társ is
lenuék Engedélyem van élelmiszervásárlásra és szállításra Csak komoly
nő jelentkezzen az ipartestületi vendéglőben
Középkorú nyugdíjas asszony megismerkedne mindenben hozzáillő jobb
emberrel. Lehet vidéki is. Jelige:
•Jó élettárs*.
Egyedülálló, jófizetésü tisztviselőnő
berendezett lakással, házasság céljából
megismerkedne 40—45 év közötti intelligens férfivel Levelet „Egymásért"
jeligére kérek a kiadóhivatalba.
Fiatal, önálló keresettel biró urilcány
házasság céljából megismerkedne hozzáillő férfivel. Választ „Megértés" jeligérc a kiadóba.
28 éves középtermetű iparos vagyok,
megismerkednék tisztalelkü leánnyal
vagy asszonnyal „Tiszta szív" jelige.
Belvárosban nagy üzlethelyiségem
és külön üzemhclyiségcimet albérletbe
adom „Esetlegközreműködöm"jeligére.
Aranyal, briliánst, ékszereket, ezüstöt, kar- ós zsebbeli órákat vásárolok
Laczkó, órás és ékszerész, Kárász-u. 14.
Homoki talajon termelt, dusgyökér
zetü nemes gyümölcsfák megrendel
netők: Papp-faiskolában, Szcnltiároin
•ág-utca 10.
Egy magánházat vennék Somogyin,
hízott disznóval és pénzzel fizetek.
Palli-utca 15
Lncza kelmefestő, vegytisztiló vállalat: Rákóczi-tér, Kaziuczy-utca, Gróf
Klebclsberg-lér.

Npárgaszonveeszövet keresek, akinek saját szövőszéke van. Leveleket
„ízléses uiunka" jeligére
,/Tempó" Takarítást Vállalat vállal
.Mosónői és takarítónőt állandó
alkalmazásra felvesz a Royal-száltoda. lakas-, üzlettakaritást jutányosán. Báró
Fialal t a n á r n ő instruálna minden Jósika-utca 39.
tantárgyat, hegedűt, oroszt lauilana
Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget
lakásért, ö t h a t o m 10.
veszek Bélyegkercskedés, Is ;ola-utca 29,
Bejárónul délelőtti órákra felveszek. fogadalmi templommal szemben.
Redőnyök szakszerű Javítását válI sekonics-utca 0, 1. emelet 6
Pénzbeliedéi állásra óvadékkal lalja Redönyipar, Református-palota.
nyugdíjast keresünk. Érd. Hajóscgy- (•Ani «-inelegforrásnál.)
iet, Maros-utca 15.
AngOranvulik felesbe kiadók, csetEgy jóravaló fin koszttal, lakással teg eladók. Ráró Jósika-u 4. földszint
felvétetik tanulónak. Kopasz-sütöde,
Oanck péuzre van szükségei Nézzen körül otthonában, rengeteg feles•Szappanos-utca 4.
leges dolgot fog találni. Az ÉrtékmentőGyapjnlépéat, kárlolásf, fonást, vál- boltban (főpostánál) ezeket gyorsan és
lűok. Révászué. s»«nt Ferenc-u. 15. magas áron pénzzé teheti.

é s 31-én délután 4 órától G-ig Intézi.
Felhívjuk a z é r t e k e i t e k
figyelmét,
hogy a fenti időpontban feltétlenül
jelentkezzenek saját érdekükben. Vezélőség.
A Textilmaakások S z a l u i e r r e z e l e
felhivja a textilkisüzemékct, hogy ok*
tóber 29-én, shélfőn d é l u l á n ' 4 órakot!
a szakszervezeti székházban taggyűlést tart. Kérjük a tagok pontos megjelenését. Vezélőség.
A K é m é n y s e p r ő k S z a b a d Szakszervereté október 29-én, hétfőn r e g g e l
8 órakor taggyűlést tart. A' tagok m e g j e l e n é s e kötelező. Vezetőség.
A Magánalkalmazottak Szabad Saak*
szervezetének banktisztviselő é s biztosítási osztálya óktóber 29-én, h é f főn délután 5 órakor
értekezletet
lart. Vezetőség.

Figyelem! Szegeden egyedüli engedélyes ciúnozó: Bertalan mérnök,
Maros-utca 15.
Alti tavaly vag^ előbb végzett tanítónőképző!, jegyzeteit,
könyveit
megvenném. Cim: Gycrlyámos-uíca G,
III. emelet 3.
Elveszell barna retíkúlöm Újszegeden a Liga-utcában. Pálti Józsefné
névre kiállított okmányokkal. A becsületes megtaláló a j»én*t megtart- A MaDISz hirel
hatja, az iratokaf adja Ic Újszeged,
Felhívást Felhívjuk a MaDISz i f Alsóliszapart 14. alatt.
júsági é s I f . osztályú csapat játékoKenyeréből, süteményéből
szép sait, hogy szombaton 6 órakor feltétmorzsát készítek, vagy megvásárlom. lenül jelenjenek meg a MaDISz-kOtponlban: Vórósmarty-utca 5 .
Vadász-u. 3.
A dorozsmai dűlőben 1882 négyVasárnap reggel 8 órakor a Vasszögöl szántó búzáért vagv feliből kiadó utas-pályán a SzAK II. e l l e n játszik
Érdeklődni Klcbelsbergtclep, Öbébai- bajnoki mérkőzést a MaDISz •Szabadsor 2.
ság* csapata. Az ifjúsági csoport M
Falkés kárpitos műhelyét áthelyezte SzFIE ellen a Hunyadi-téren déletőtl
Polgár-utca 14. szám alá.
fél 9 órakor játszik
Középkora nyugdíjas asszony szerelne megismerkedni hozzáillő jobb
emberrel. Lehet vidéki is. Jelige:
•Jó élettárs*.
F e l k é r e m a hazatért hadifoglyokat,
Elveszeti pénteken egy fél hócipő a
ha tudnak Vida Imre é s Vida László
Kárász-utcán. Szcntháromság-utca 41.
legyenek szívesek é r t e Elveszell a Szentháromság-utcán egy katonákról,
síteni
édesanyjukat.
Cim: P u s z t a m é r jobbkezes fehér gyapjú kötött férfikeszlyü. A megtaláló a kiadóhivatalba ges, IV. ker. 3.
KI bármit i s Ind Mihalccz Mártonadja le jutalom ellenében.
Piacét keresek bérbe, bor tarolásá- ról, értesítse Fruzsa Annát: Ma k ő ,
Szent Gellért-utca 3 2
hoz „Állandó" jeligére kiadóba.
B s d ő k Károly bálványosi (SomogyÚriember bútorozott szobát keres
kúlönbejárattat, kapualatti előnyben in.) lakos, 22 éves, ki május utolján
Budapestről Soroksár felé fogoly vona„Jófizető" jeligérc.
Kereskedik, iparosok! Reklám havi ton ment, aki tud róla valamit értesítés fali 1916. évi naptárak készítését sen. özv Szabó Lászlóné, Deák Ferenc.
megkezdtük. Kérjük rendelését jegyez- utca 24. Szeged.
tesse elő, mert csak igy tudjuk bizto-,
sitani. Szeged Városi Nyomda, Kárász-utca 9.
Két holdnyi szántóföld a Csongrádisugárut végén, 15 hold Újszegeden felesbe vagy bérbe kiadó. Danner, Tibit
sza Lajos-körut 12.
Terehalnri dűlőben 3 és fél hold
Kárász-utca 5. szám.
föld felesbe több évre kiadó. Tudakolható: Földműves-utca 20.
Zsák, zsineg, ponyva, kötéláru és
kűrpiloskelléküzlct megnyílt Püspökutca 12h. alatt.
Bútorszövetekben
nagy választék.

Kl tud róla?

R á k o s i - , Sztálin-,
Lenin-képek

írógépei,
számológépei

PÁRTHBREK
Ipari termelési politika címmel október 31-én, szerdán délután 5 órai
kezdettel előadást tart Takács Béla
tanügyi előadó a Nemzeti Parasztpárt
Batthyány-utca 4, I. emeleti helyiségében. "A párt minden érdeklődül
szívesen lát, értelmiségi tagjait teljes
számban várja az előadásra.

Szakszervezeti h rek

hibásat Is v e s s
K E L L E M irágép vállalat.
Kelemeu-ulca 8.
(Royal-szAllónál)

Nii télikabát, nagyméretű, príma
kiállítású, 4l-es uj magasszáru férficipő, félméter férfi gyapjúszövet, baba
selyem- és flaneltakaró cserélhető zsir.
liszt, szemes csirke- és disznóeleségér£
mézért Somogyi-utca G, III. emelet 2.
Hétfőtől 12 óra után.

H vaiates kiziemények

Felhívom Szeged város l a k o s s á g á t
liogy mindazok, akiknek lovuk v a g y
A Mérnökük, Vegyészek éa M t a ő - más Igavonóállatuk nincs, földjeiknek
kök Szabad Szakszervezete
30-án, meoszántása végett jelentkeztettek fi
szobában.
kedden délután 5 Ürai kezdettel a Bérház II. IG. számú
«

kereskedelmi és iparkamara nagytermében taggyűlést lart. Előadók:
A b e i ő j y m l f i i e s l e r rendelete alapján
Horváth Lajos és Seres József. Ven- felhívom Szeged város bel- és külterüdégeket szívesen látunk.
letének lakosságát, hogy mindazok, akik
A Magántisztviselők

Szabad

Szak- a mult évben Szeged környékén lezuhant és hősi halált halt angol vags
amerikai katonák eltemetésl helyéről

szervezetének biztosítási tisztviselő
szakosztálya október 29-én, hétfőn
délután 5 órakor tagérlckezlelct tait
a szakszervezeti székházban. (Dózsa
Oyörgy-utcá 8.)

tudnak, azt 8 napon belül Városházi

I. emelet 14. számú szobában jelent*
sék be. Dr. Rofcos Géza, t. tanácsnok

A Közalkalmazottak Szabad SzakFőszerkesztő: Szirmai István.
szervezetének egyetemi alosztálya okFelelős
szerkesztő: Gárdos Sándor*.
tóber 30-án (kedden' délután 4 óraFőmunkatárs: B e r e y Géza.
kor bizalmi és 5 órakor taggyűlést
tart a belgyógyászati tanteremben. A
F e l e l ő s kiadó: Konrz Lásalé
tagok minél nagyobb számú megjeKiadja:
lenését kéri a vezélőség. A bizalmiak
Hírlapkiadó
Kft.
részvétele kötelező.
"*
Szerkesztőség:
Jékal-nlca
4A ruházati munkások vezetősége
Telefon: .493 és 103.
értesíti tagjait, üogy a közellátási
akció lebonyolítását bktóber 28 án
Kiadóhivatal: K á r á s z a i r a 6 . ,
délelőtt 9 órától 124*. 29-éú. 30ifl
f e l e l ő n : 325

