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A Szabad Nép kampány A S ® o w J © 4 i i i i I é k o m o l y
békéjének
e?oslfi
pártszervezeteinket n a e ^ é s i v i l á g ? t a r t á s
Az október elsején megindult
Szabad Nép-kampány megmozgatta Nagyszeged párttagságát
A harmadik! — vasárnapi Sza
bad Nép-nap számszerű eredményei is igen iók, de emelleit,
— ami elsősorban fonlos —
agitátoraink jól használták i
meggyőzés és felvilágosítás esz.
közéd. Pártszervezeteink vezetői
pártmunkásaink,
fizesesoport
vezetőink és párttagjaink a vasárnapi nagy agitációs
napon
megmutatták azt, hogy megnövehedett jeladatok elvégzésére h
alkalmasak. Megmutatkozott
vasárnapi agiláeión az is, hogy
párttag: águnk ideológiailag sokat fejlődött, hogy a fordulat
éve az elméleti felkészültségünk
terén is nagy fordulatot hozott.

fazekasságon — ami persze
szintén fonlos és hasznos tevékenység — és mint az élenjáró
munkásosztály tagjai, élenjáró
módon kapcsolódnak be és vezetik a parasztságot a
falusi
burzsoázia, a kulákság
ellen
egyre élesedő osztályharcban.
A Szabad Nép kampánynak
nagy jelentősége az is,
hogy
elvtársaink, — amellett, hogy
megismerik egymást,
egymás
problémáit, — megismerik és az
egyhónapos kampány során kiismerik az ellenséget, az osztályellenséget is. És itt ismét
rá kell arra mutatnunk, hogy
ennek falusi viszonylatban különösen nagy a
jelentősége
Mert nemcsak paraszt elvtársaink között vannak olyanok, akik
azt mondják, hogy nincs kulák,
— de ha van sem. aa 5 fálujukban — hanem ipari munkások
is akadnak elvétve ilyen elgondolássaL
De annál többen vannak gyárimunkás elvtársaink
között,
akik elfogadják a kulák létezését, belátják kártékony
tevékenységek — de még soha sem
látták közelről hogy miben áll
ez a kártevés, melyek a kulákság módszerei, milyen fegyverek vannak a kulák
kezében.
Ezek az elvtársak gyűlölik a
kulákot, hajlandók ellene har.
colni, de nem tudják, — hogyan. Illetve tudják, de roszszut. Mert az ilyen elvtársak
közül
kerülnek
ki
azok,
akik a kulákot — a kulák legnagyobb örömére — máről-holnapra akarják likvidálni, ahelyett, hogy szoros szövetséget
építenének ki a dolgozó
parasztság rétegeivel, SZÍVÓS felvilágosító és szervező munkán
keresztül — és a falusi burzsoázia ellen tervszerűen, a magyar dolgozó osztályok felemelkedését legjobban szolgálva —
harcolnának.

megerősítése

Vísinszlsíi nagy

beszéde

az UNO politikai

bizottsága

előtt

Az U N O politikai bizott- j tiltják az a t o m f e g y v e r e mánynak nyújtott
segítsésága csütörtökön délután a
ket.
gek. Ugyanakkor, amikor az
Szovjetunió leszerelési
ja- í Az Egyesült Államok 1948— amerikaiak plátói nyilatkovaslatával foglalkozott.
' 19-i összes kiadásai egyhar- zatokat tesznek az
UNO
Visinszkij szovjet főin-jg- j madát hadseregre és fegy- előtt
az
atomellenőrzés
bizott hosszú és igen nagy verkezésre fordítják. Ebben szükségességéről,
a
korfigyelemmel kisért beszéd- az összegben nincsenek ben- m á n y és a hadvezetőség köben ismertette
kormányá- ne azok a dollármilliárdok, reiben terveket
dolgoznak
nak álláspontját. Amikor a amelyeket az Egyesült Álla- ki, hogy az atomfegyverek
Szovjetunió benyújtotta az mok atombizottsága
költ. korát készítsék elő — fejez
UNO-nak a leszerelésre vo- sem a görög és török kor- te be Visinszkij.
natkozó tervét — mondotta
—, ezzel voltaképp politikájának
folytatólagosságát
Az Egyesült Nemzetek po- tert, h o g y kövessen el minakarta kimutatni, ama poli- litikai bizottságának csütör- dent a szovjet javaslatok eltika folytatását, amely
töki ülésén a kisebb ameri- fogadása érdekében. Aibéke?
ellenszegül a
háború
kai és ázsiai országok kikül- tanács kérte azt is, hogy
utáni vi'.ágot kettészakídötteinek felszólalása után
Anglia kezdjen tárgyatani akaró minden töMalik szovjet
megbízott
lásokat a Szovjetunióval
rekvésnek.
hangsúlyozta
beszédében,
a német kérdésben.
Ez a politika a nemzetközi hogy Equador javaslatát elegyüttműködést
szolgálja. fogadja tárgyalási alapul, de
Az olasz
hadihajók
Az utóbbi 3 év alatt a! Szov- az albizoltság legyen széles
k
é
r
d
é
s
e
jetunió minden erőfeszítését alapokon nyugvó, nem pea belső újjáépítésre
össz- dig 2—3 tagii.
,
Molotov október 4-én mapontosította. Ebből kitűnik.
Olaszország
A politikai bizottság egy- gához kérette
diplomáciai képviselőjét, éa
időre
felfüggesztette
az
atomhogy
erő ellenőrzésének vitáját, közölte vele, hogy
a Szovjetunió
komoly
az olasz kormány telamely a kelet és nyugat köérdeke az egész világ
jesen
indokolatlanul
zötti nézeteltérések
miatt
lartós békéjének megnem tartotta be a békeholtpontra jutott.
erősítése.
szerződés
értelmében
Ezzel szemben valamenyA Szovjetunió a legnagyobb nyi csütörtök'délutáni lonreá háru'ó kötelezettsémértekben elitéli a háborús doni lap közli azt a párizsi
ggel.
pszichózist amelyet
külö- ertesülest, hogy a nyugati A szovjet kormány felhívja
nösen az Egyesült Államok hatalmak hajlandók
újra az olasz kormány figyelmét
reakciós körei szítanak.
megvitatni az atomellenőr- az igy előállott' megengedEzután történelmi áttekin- zés ügyét a Szovjetunióval. hetetlen helyzetre és kitart
tést adott azokról a leszeA nemzeti
béke-tanács, amellett, hogy az olasz korrelési értekezletekről, ame- amely 40 különböző szerve- ' mány sürgősen tegyen inlyeket az első világháború zetet képvisel.
táviratban t é z k e d é s e k e t a hajók álaJátitán tartottak és emlékez- kérte Bevin külügyminisz- ! sának végrehajtására.
tette a közgyűlést'közönségét
a Szovjetuniónak arra irányuló állandó kezdeményezésére, hogy csökkentsék a
fegyverkezést.
A négy napja tarló fran- ja visszatér F r a n c i a o r s z á g b a
— Sztálin
generalisszimusz — folytatta Visinszkij cia bányász-sztrájk mindeNéjfroníhormány
— 1947-ben Harold Stassen nütt a legteljesebb szakszer«
itíihstláron
amerikai politikussal
való vezeti egységben folyik.
Pár
nappal
ezelőtt
Párizsban
A ruhrvidékj
bányászok
beszélgetése során hangsúolyan
bírcJt
terjedlek
el, liogy
elhatározták,
hogy
lyozta, hogy
Auriolt köztársasági elnöki szénem szállítanak sszlrájkteljességgel
elfogadja
kében
líeariot váltaná fél és
törő« szenet FranciaorLenin téleleit, amelyek
Auriol
mint
miniszterelnök
*
szágnak.
a kapitalista országokepj
A saarvidéki bányászok 24 komnmnlsták részvételivel
kal való együttműködésórás általános sztrájkot ren- népfrontszerü kormányt hozna
re vonatkoznak.
deznek.
ha a francia szén- tétre. Marshall külügyminiszter
Azok, akik a zavarosbankiés Dulles máris lépéseket tett
vánnak halászni, igyekeznek bányászok követelését októarra, hogy megakadályozzák ax
ber
10-ig
nem
teljesitik.
meghamisilani a marxistaesemények fejlődését egy demoleninista elméletet, hogy kiA francia közalkalmazot- kratikus L ancia kormány m o j
magyarázzák. miért
nem tak é s az egészségügyi
al- alakítása felé
akarnak együttműködni a kalmazottak
elhatározták,
Szovjetunióval. A leszerelés
egyelőre huszonnégy L E G Ú J A B B
az UNO egyik legfontosabb órás sztrájkkal csatlakoznak
LONDONBAN a
katonai
feladata. Ma, 18 hónapi tár- a bányászsztrájkhoz. Sztrájk sorozás propagálására
tartott
gyalás után be kell vallani, fenveget a gáz- és villamos- nagygyűlés egészen bé-ketüntahogy a tárgyalások minded- sági üzemek részéről is.
tésé alakúit át, Montgomery b©
dig gemmiféle eredményre
Francia politikai körök- széde minden mondatánál Itéla
sem vezettek. D e
ben elterjedt hirek szerint jelszavakat kiáltoztak a hallganem fis vezethetnek eredKőnig tábornok, a francia tók és háborús.uszítókat lelepményre. amíg be nem
övezet katonai kormányzó- lező röpcédulákat szórtak szét

És nem utolsó sorban
azt
mutatja, azt tükrözi vissza
vasárnapi nagyszegedi Szabad
Nép-nap, hogy a Magyar Dolgozók Pártja ereje országos viszonylatban ts
megnövekedeti,
tömegei jól és
eredményesen,
mozgósíthatók a döntő feladatok elvégzéséreHa megvizsgáljuk az
1947
januári Szabad Nép a^táoiós.
üap eredményeit — és ha csak
számadataiban is összehason.
Ütjük a múlt vasárnapival —
világosan látjuk pártszervezeteink, párttagságunk akcióképes
ségésieh óriási növekedését
1917 januárjában ezer agitátort tudtunk'egy napra
megmozgatni Szabad Nép dgitáciőra. Ezek negyvenöt u j előfizetőt
szerezlek és nyolcszáz példányt
adtak eL Most vasárnapi
2900
agitátorunk látogatta meg párttagságunk jetentös részét. 470
Uj előfizetőt szereztünk egyedül
a vasárnapi agitáción — csütörtök estig pedig ehhez még'530
uj előfizető főtt. Tehát Szegeden eddig 1006 uf Szabad Nép
előfizető van, az 597 régi mellett.
Itt alá kell huznunlc azt, hogy
A Szabad Nép kampány ezt a
nem állt miaft a kampány vasár- kérdést is fokozottan felvetette
nappal, amit mutált a négy hét- és meginditoita a tisztázását.
köznapnak az 536 u j előfizetője
Vannak azonban negatívumok
ts. De mutat a pártszervezete- is a Szabad Nép agitációban,
ink vezetőségénél,
párttagsá- — de ezek, nem alapvető hibák,
gunk mindig növekvő hányadá- könnyen kifavithatók. A kamnál a fontos kérdések tisztázó- pány jő előkészítése, agitátoradása, — elsősorban a legfonto- ink alapos felvilágosítása melsabbnak, a Politikai Bizottság lett egyes szervezeteinkben előhatározatának
alapos megérté- fordultak szervezési hibák. Az
se• Pártnapokon. aktivá üléseken agitátorokat nem tudják jól és
a felszólaló elvtársak egyre tisz- gyorsan mozgatni.
Vasárnap
tábban Látják azt, hogy mit je- reggel példáid egyes pártszerlen! a párt élcsapat j fellegének vezetek arra vártak, hogy mintisztántartása és megóvása.
den agitátor beérkezzék és csak
És itt egv igen fontos kér- azután osztották ki a meglátodésre kell rámutalnuk, — ami gatandó elvtársak ckneit Volt
ismét bizonyítja, hogyt a Szabad pártszervezet, mely szombaton
Nép agitáció, az októberi sajtó- mulatságot rendezett, ennek az
kampány, nem egyszerű előfize- lett a következménye, hogy vatésgyü.jiés, _ hanem elvtársaink sárnap reggel nem tudtak teljes
ideológiai és gyakorlati harc- erővel részlvenni azagitációban.
készségének kiművelése,
javíMeg kell azt k mondanunk,
tása
hogy üzemi
pártszervezeteink
Üzemi pártszervezeteink ak- jobban, szervezettebben és fetív tagjai, akik- vasárnap a sze- gyelmezettebben vettek részt ai jelentőségét, — azt, hogy az
ged környéki falvakban és ta- agitáciőban. m;nt a kerületiek. agitáció nem visszaveti, hanem
nyákon jártak, — a vártnál több
Vannak azonban hiányossá- előreviszi a pártszervezet fejlőSzabad Nép előfizető melielt — gok üzemi szervezeteinknél is dését és ezáltal üzemen belüli
a falusi osztályharc kérdéseiben Az egyik üzemi
pártszerveze- munkáját is. Ez az elvtárs a
í» komoly tapasztalatokat sze- tünk
titkára a napokban egy kampányt egyszerű előfizetésteztrfa A Szabad Nép kampány ülésen kijelentette, liogv > a Sza- gyűjtésnek fogta fel
ladta meg azt a lehetőséget, és bad Nép kampány
bizonyos
Tizedikén, vasárnap tesz a
keretet, melyben falujáró cso- szempontból visszavet bennün- Szabad Ncp kampány második
portjaink túlnőnek az egyszerű ket.* Nyilvánvaló, hogvi
nem i nagy lendülete. A hét folyamán
karitatív teendőkön, a jótékony látja tisztán \r akció p o l i t i k a i az agitátorok száma meghárom-

& bfös tanáéi a si97]9t Javaslat mellett

csatlakozások
a hanem bányász

várhatók
sztrájkhoz

szorozódott a hétköznapi
jó J napi j agitációs napon az clkökiküszöböljék.
munka következtében. De
a • vetett hibákat
számszerű növekedés mellett az : Nagyobb figyelemmel fordulja»
elvtársaink tapasztalatai is sok- ; mit: a szervezés- kéndések felé Is.
szorozódtak, ideológiai
lelkéOktóber tizedikén
NagyszeszöRségük szilárdult.
ged pártlagsági uj és naogobb
Párlsy.ervezeleinkuck — ai erőkkel ind ni a Szab-.nl Nép ayiállandó felveti <o*Uó és tudato- táciőra. — hogy jtártunk élcsasító munka me!Ld! - n»o»: arra pat jellegét ezen keresztül i!l
kelt különös gonddá! ügyelni, Szegeden és környékén is f ohogy az október tízeiliki, vasár - kozza és fokozottan bizlt ü

i
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Nagyszegedhez

csatolják

a dorozsmai Járás*, Paszfa-

példaképnek tekinti mérges és Oitomös kösságeke*

A KÖZÚTI

HÍD

DOLGOZÓIT

Népszavazás

az érdekelt

Nagyszegednek egy réga szegődi hidépitök kapujára óta vajúdó kérdése került
megvitatásra abban a bizottalatt elhelyezett közvetlenül kács
szavait
taps
követte, ságban, amelyben CsongrádGeró elvtárs képe alatt, a vö- lekerültek a napsütötte,
szél- megye és Szeged város verös és nemzetiszínű zászlók kö- futta fejekről a sapkák. Majd zetői vettek részt Arról volt
zött.
kétszáz harcokban és munká- szó, hogy a Szegedbe be•
ban keményre edzett munkásat ékelt (Alsó- és Felsőtanya
Takács Lajos főbizalmiból a inlernaciondlét énekelte.
Szív- közé) kiskundorozsmai jávasmunkások öntudata, lelkese- ből, lelkesen. A hangokat el- rás területén, a várossal öszdése sugárzott, amikor fogadal- kapta a Tisza felett hullámzó szeépült Tápé község terümat tett, hogg félúton nem áll- szét és a város felé sodorta. A letét, valamint a Szegedhez
ítok meg. Munkájukat
folytat- vértpezsdrtő dallamok
fogada- való csatlakbzást már kérő
ják. Az eddiginél még nagyobb lomként hangzottak et...
Ottömös és Pusztamérges
lendülettel. Mert a Magyar DolNéhány perc múlva • pedig község területét a városhoz
gozók Pártja vezetésével
min. ufra feldübörögtek a szögecse- csatolják. Ezt az ui határden magyar munkás elakar jut- lök puskái. 6—8 hét múlva el- kiigazitást és területi beoszm a szocializmusba..— Ta- készül a szegedi hid.
tást az érdekelt
területek
egész lakossága
kívánja,
mert e kedvezőbb beosztás
esetén Szegeden könnyebMegérkezett
ben. jelentékeny munkaidőés pénzmegtakarítással tudná ügyeit intézni.
(Debreceni tudósítónk tele- Martonosi János (Szeged), KarA csongrádmegyei kikülfonjelentése) Csütörtökön befu- dos Géza (Sövényháza), Babardöttek
kijelentették, hogy a
tott Débreoenbe a 43. hadifo- czy Illés -(Szeged), Bálint Migolyszerelvény, amellyel a kő- hály (Dorozsma), Balogh Ist- fenti területrendezést szűkvetkező szegedi és szegedkör- ván (Sándorfalva), Abaházf Ist- ségesnek és helyesnek találnyéki volt hadifoglyok érkez- ván (Szeged), Baila István (Sze- ják és ha ahhoz a javaslattek:
ged), Terhes János (Röszke), ban érintett községek hozKovács Sándor (Sövényháza), Török István (Szeged), Degi zájárulnak, ugy a megye telFaragó Lajos (Dorozsma), He- István (Dorozsma), Défcány Mi- jes egészében elfogadja. A

F a . k e t & i a büszke ó i i i z e m - j e i v é n y
Hossza hetek óta emberei
tömege tolong a Rudolf-téren, a
Tisza tóból készült
mellvédénél. A Tisza partfán
kilóméterekre elpirosló közúti hid építkezése csalja őket oda. Csodájára járnak annak a munkának,
amely több mint egy év óta folyik és amelynek irama
most
iIrtc et csúcspontját.
Ámulva
nézik az ivet és hallgatják
a
txögecselés saját. A hídnál dolgozó vasasok,
betonmunkások
megérdemlik ezt a
bámulatot.
Kiváló teljesítményt
nyújtanak.
Versenyük során olyan
eredményt értek el, amely őket az
ország legjobb dolgozóé
közé
Sorolja.
" A Szakszervezeti Tanács a
papokban értékelte kt az angusztnsi munkaversenyt. A hídépítésnél a szegedi közúti hid
kapta meg a büszke élüzem-feL
vényl.
•

Szerdán délben a Máimrakások otthagytAK munkahelyeiket. Lengyel, Hegedűs és a
többi szögecseiö letette a puskát, a szerelők félretették a
esavarfcn 1 csokat, a MAVAG-darntoronybél lejöttek az Irányítók és a zsniuzrtkK.il, wtólHtrtkkai, a Segédmunkásokkal együtt
m kisvasat megállrtjánál levő beJrtmt hoz mentek. Ahhoz a kapuhoz, amelyen keresztül eddig
az alkatrészeket szállították,
Binnk&ra Jöttek a hídépítés tektitetére és amelyik knpura felkerül az ezüstszinü ötágú csillag — az élüzera-jelvény.
•

a 43.

Debrecenbe
hadtfogoíyszereívény

gedűs Sándor (1917. Szeged),
F&PP István (Csengele), Hegedűs Sándor (1919. Szeged),' Vásárhelyi Pál
(Királyhalom),
Pajkó Mihály (Kistelek), Nagy
Sándor (AJgyő), Varga András
(Királyhalom),
8zécsi József
(Röszke), S^Jágyi János (Dorozsma), Vetró József
(Földeák), Erdélyi János (Csanytelek), Dongó József (Szeged),

hály (Sándorfalva), Dobó István (Szeged), Sajtár Mihály
(Dorozsma), Sebők János (Sövényháza), Ribli Jakab (Szeged), Csikós Pál (Somogyi-u.
6), Sándor Lajos (Földeák),
Sós Vince (Dorozsma), Kónya
József (Újszeged),
Kormány
János (Kistelek), Kormos Antal
(Dorozsma), Korom Jenő (Mindszent), Kocsis István (Szeged),

II hátraiéSfos ügydarahfÉat
gyors ütemben §fel! feldolgozni
a városi iigyosztályofcnak

A hidmunkásokból széles félMór alakult a kapu körül. Eleven félkör olajt ót, vasszereléktőt, tábori kohók füstjétől barna-fekete ruháfu
emberektől.
Hallgatták, hogy Takács Lajos,
10 órakor zárdák a kapukat
m főbizalmi köszönti az MDP
Pagyszegedi
Pártbizottságának
A város tanácsa csütörtö- ügyosztályban munkakönyMfküldöitjét, a volt htdmunkás kön ülést tartott. A tanács vet fektettek fel, amelybe
Kelemen Ferencet, a Szakma" átir a főispánhoz, mint köz- a tisztviselők kötelesek naközi Bizottság képviselöfet, Hat- ellátási kormánybiztoshoz, ponta beirni az elintézett
mád Jenő
versenytitkárt.
hogy azonnal gondoskodjon aktákat. Itt a felgyülemlett
— A közúti hid
munkásai a zsirellálás biztosításáról. restanciát 2—3 hét alatt felmegmutatták, hogy mit tud te- Az ülésre meghívott Simo- dolgozzák.
remteni a magyar munkás — vics Mihály elvtárs, az MDP
A pénzügyi osztályon szakezdte Kelemen elvtárs. Az a törvényhatósági
frakciójámunkás, aki marzdsta-lentnista nak titkára ezzel kapcsolat- bályszerű ütemben halad a
Mntudattal rendelkezik is ab.
ban megjegyezte, hogy a munka, annak ellenére, hogy
fogadalmat tett arra, hogy eb- hentesek a vágóhídon bizo- munkaerőben hiány mutatkan az országban egy nj társa- nyos mennyiségű zsírhoz kozik. Az adóhivaial bevédalmai
épit...
jutnak, ami azonban nem telei emelkednek, mert az
— Ha minden munkás to- kerül a legális kereskede- államosított üzemek teljes
vábbra is igy dolgozik, a népi lembe. Többen megerősítet- pontossággal tesznek eleget
demokrácia gyors ütemben fej- ték, hogy 26 forintért lehet kötelességüknek, nem' ugy.
lődik a szocializmusba• A Ma- Szegeden zsírt kapni,, nem mint a kapitalista világban,
gyar Dolgozók Pártja Nagysze- ártana tehát, ha a GR bele- amikor az adóhivatalnak állandóan harcolni kellelt a
gedi Pártbizottsága sok szeren- nézne ebbe a dologba.
tőkésekkel az adóért. Emelcsét kioán a hidmunkásoknak
Dr. Viola György tisztikitüntetésükhöz
— mondta fel- főorvos bejelentette, hogy a kedik a bevétele a közmuncsattanó taps közben.
városi óvódákat nem veszi kaügyi hivatalnak, csökkent
•

Hatvani Jenrt a szakszervezetek nevében szrtlalt fel. — Hu
wonhntczer szegedi szervezett
munkás üdvözletét, szeretetét,
Megbecsülését
tolmácsolom,
Minden szegedi dolgozö eddig
ts példaképül viette n hid mnn
kásáit és továbbra is példa,
ként fog rájuk tekinteni. Őrizzék és szeressék az elvtársak
az élmunkósjelvényt, amelyet
jrt együttműködéssel,
komoly
erőkifejtéssel szereztek meg
mondotta.
Beszéde ntán pedig a Jelvényt nyújtotta át, amelyet Kelemen Béla szerelő pillanatok

át az állam, csupán az óvónőket fizeti tovább.
Egy régebbi szabályrendelettel kapcsolatban megállapította a tanács, hogy a
kapukat Szegeden este 10
órakor kell bezárni és csak
akkor lehet 9 órakor, ha
ahhoz a lakók
előzetesen
hozzájárulnak.
A tanácsülés végén Dénes
Leó elvtárs, polgármester
kérdést intézett a jelenlevő
ügyosztályvezetőkhöz,
milyen a munkatempó, van-e
még restancia? A gazdasági

rendezéssel kapcsolatban elfogadták azt a javaslatot is.
hogy a csenge'.ci közigazgatási területet viszont Csongrádmegye vegye át.
Kunszery Béla szentesi alispán indilványozta, szavaztassák meg Pusztamérges iakosságát: kiván-e Szegedhez
csatlakozni és szavaztassák
meg Csengéiét is.
hogy
akar-e önálló községgé alakulni és Csongrádvagy
Pestmegyéhez kiván-e tartozni. De meg kell szavaztatni a kiskuudorozsmai tárás községeit is, hogy kivánják-e a Szegedhez való
csatolásukat.
A fontos értekezleten ismét felvetődött az a szintén
régi terv, hogy e területi
rendezéssel ' kapcsolatban
megvalósítható lenne Szegcdniegye. Ez esetben az n)
niegve területét a szeged—
kiskunhalasi járás a csongrádi járás Kistelek. Sövényháza és Pusztaszer községekkel, valamint Csanádmegyéből a torontáli járás alkotná-

A szegedi munhásh'rásúg elé
keewnek a kisteleki Pígn"czhymalom szabotáló
vezetői
A kisteleki Piigniczky-fclc, bukása egész Kisteleken mrgeló«
gőzmalomban leleplezett nagy- gedést keltett, mivel a mnlonf
szabású gazdasági
visszaélés jobboldali boáikloltsálukról híügyében a csongrádi gazdasági res, fényűző életet élő vezetői
rendőrség tovább folytatta a eddig már több ízbentemegkányomozást, amelynek
során rosították a község dolgozóit. A
megállapították, hogy a 130 má- malom mellett a r ő tulajdonukzsás gabonahiány legnagyobb ban volt a kisteleki villany terésze abból ered, hogy a búzá- lep is és több ízben önkényeból nem őrölték ká azt a liszt- sen hetekig s z ü n e t e l é k a vilEl fordult,
mennyiséget, amelyet a rende- lanyszolgá' ta !á;ű.
hogg egy hónaplrm két hétig
letek előírnak.
A nagyszabású
fckelézéséri nem adtak áramot, de az egész
behajtotés szabolázsért őrizetbe
veit hónapi villanyszámlát
Pigniczkg Lafost és Gaál Sán- ták a dolgozókon. A felszabadudort, valamint Erőss
Jánost lás óta adót és 1köztartozást ali<?
kihallgatásuk befejezése
után fizettek és mind a malom, mind
átadják a szegedi
munkásbirö- a villnny'e'ep Ifi e de é é' tudatosan igyekezlek tönkre lenni.
ságnakAz egyik Pigniczky testvér és
A szaboláló malmosok ügyéGaál Sándor malomigazgató le- ben tovább folyik a nyomozó*

Ujabb

hét és

félmilliós

k ö z m u n k á k

i n d u n n h

Az épités- és közmunka- közhasznú munkát folytatügyi minisztérium október nak. különös tekintettel az
hónapra ismét két és félmil- árvízvédelmi, talajjavilási és
lió forintos
közmunkákat közlekedési érdekekre.
szervezett az ország különEnnek az összegnek,mint
böző területein, részben a csupán munkadíjnak a felhároméves terv végrehajtá- ' használásával néhány ezer
sának biztosítása, részben a munkanélküli fogla'koztalámunkanélküliség csökkenté- sa biztosítható.
se céljából.
Az ősszegből Szeged réA közmunkák keretében szére 120.000 forintot biztoaz ország különböző me- | sitottak. A Móraváros viztegyéiben, városaiban és köz- lenilési munkálataira 30000.
ségeiben útépítéseket, talaj- a fehértói halastó körtöltésjavitási munkálatokat, csa- építésének folytatására 40
tornaépítéseket. árvízvédel- ezer. a közúti hid feljárójámi munkálatokat s többmás nak építésére 50.000 forintot.

a vigalmiadó bevétel, ami
annak a következménye,
hogy a mozik 50 százalékkal
leszállították a helyárakat.
A lakáshivatalnál, mint a
mb. főjegyző jelentette, 700
akta a feldolgozatlan. Három főből álló külön mun
kaerő ezt a hátralékot két
hónap alatt elintézLKomoly
restanciával küzd a rendőri
büntetőbírósági hivatal is.
Az összes ügyosztályoknak
alaposan neki kell látni a
F e r e fl C l
M á r t O
munkának, hogy hátralékai- minden este
kat feldolgozzák.
r e n e t C z e q éd Á r p á d — V ránv

§ Kis Hungáriában

A. dolgozók érdekében
hozza határozataié

íeraletehen

a XVii. szakszervezeti
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EGYETEMEN
Bcs*3sno!ó a szöged; egyelem tanévnyitó ünnepélyéről

A szegedi tudományegyetem töltötte meg a termet: népdaloidei évnyitója lényegesen eltért kat és harcos munkásindulóicai
a szokásos évnyitóktói Az egye énekettek.
temi ifjúság tömegcsen gyülekeSorra megérkeztek a város és
zett az ünnepség megkezdése a többi hatóságok vezetői
ts,
előtt
a
Dóm-téren, hogy majd belépett az egyetemi taa MEFESz vezetésével egységenács a professzort karral és" a
sen vonuljon fel a
központi
egyelem aulá jában rendezett év- Himnusszal kezdődött meg az
nyitó ünnepségre. Az aula ki- évnyitó. Dr. Székely István lecsinek is bizonyult számukra, lépő rektor beszámolója után
úgyhogy a felszólalásokat hang- a szokásos formaságok között
szórón kellett közvetíteni
a vette át megbízatásit az ezidei
rektor és a négy dékán, D!r. Ditszomszédos előadótermekbe.
Ez évben először felent meg rói Gábor szemész professzor,
az aulálxtn a nemzetiszínű rds: az u j rektor olvasta fel ezután
Iá mellett a vörös lobogó is. Az | szines értekezését »Látásunk
Ifjúság pedig az ünnepség meg- születéstől az öregkorig«
cámkezdéséig hangos
nótaszóval | meL

& prom&tor m

ss^BÜkosika..

A műit és a jelen vagy
talán még helyesebben:
a
mult és az előretörő jövő
került szembe egymással a
szegedi tudományegyetem ez
idei évnyitóján. A multat elsősorban dr. Székely István
prorektor képviselte, a jövőt
pedig azok a lelkesen pirosló
arcú fiatalok, akik az u j idők
dalaival nótáztak vígan az
ünnepség előtt.
Székely prorektor ur a
többi között így beszélt:
— Veszteségeink kösé kell
sorolni azt is, hogy dr. Hialasy-Nagy József professzortársunk, érdemes tanán működés után, az év folyamán
nyugdíjba ment.
Kívánom,
hogy szellemi és testi erejének töretlen frisseségében
továbbra is a tudomány aktív művelője maradjon s azt
további értékes munkálkodásának gazdog eredményeivet gyarapítsa.
Székely prorektor ur sajnálkozik, veszteségnek érzi
Ha.Iasy-Nhgyot, aki egész működésével csak antidemokratikus magatartásáról tett tanúságot, aki Gömbös híveként emelkedett fel az egye-

temi tanszékig, ál filozófiát,
ferde tételeivel. A prorektot
ur sajnálkozik, pedig kár sajnálkoznia! Rajta bizonyára
nem sajnálkoznának, különösen nem az az egyetemi ifjúság, amely egyre nagyobb
tömegeibea tesz hitet a nép*
demokrácia mellett.
Az ifjúság Szegeden is megértette hivatását. Az idei évnyitón soha nem látott nagy
tömegben vonult fel, hogy ezzel is bebizonyítsa: magáénak érzi az egyetemet, magáénak érzi népi demokráciánkat, amely tanulási lehet őseget biztosit számára Ez
a magatartásuk kifejezi azt
is, hogy nem. érez közösséget
Székely és Halaay-féle professzorokkal, akik eddig is
akadályozták az ifjúság áemokratikus fejlődését.
Az ujszellemü hallgatóság
azokhoz a professzorokhoz
csatlakozik, akik — mint az
évnyitón felszólalt Kossuthdíjas Ivanovics tette — szakítanak a mult Üres formaságaival és az ifjúsággal
együtt küzdenek uj, népi
szakértelmiség megteremtéséért

Befejezésül Madarász Tibor
hangoztatta, hogy egyetemeinken keményen kell dolgoznunk
továbbra is a még mindig meglévő reakció, különösen a klerikális reakció ellen.
Ezután dr. Ivanovks György
Kossuth-díjas professzor,
az
orvoskar u j dékánja szólalt fel
és hangsúlyozta, hogy az összigorlók, a kávéházi doktorok
ideje lejárt Nem nézhetjük téllenül az ilyeneket akkor, amikor az ifjúság l egjobbjai a háború rombolta ország újjáépítésén
fáradoznak.
Pályájukat
hivatásnak érző egyetemi ifjúságra van szükség és pz az ifjúság valóban kialakulóban van.
A lelkeshangulatu évnyitó ünAz egyelem! oktatást a nép szo!gá'atóba
nepség végén az egyetemi énekállítani
kar énekelte el a Szózatot és a
A kultuszminiszter képvisele- tapssal fogadta az ifjúság és be- köztársasági indulót
tében Tolnai Gábor miniszteri széde végén hosszan éltették az
osztályfőnök, az egyetemi ügy- egyetemi
reformot
és
a
osztály vezetője szólalt fel. Be- MEFESz-t
szédében főként az egyetemi reMadarász Tibor a MEFESz
formok kérdésével foglalkozott budapesti kiküldötte szólt ezés hangsúlyozta, hogy e.v a tan- után a megjelentekhez.
év döntő fordulatot jelent a ma— A népi demokrácia diákságyar felsőoktatás terén.
ga hitet telt ma amellett, hogy
— El kellett ennetj a reform- magáénak érzi az
egyetemet,
A vallás- és közoktatás- Jdélben a református egyház
nak következnie, — mondotta — részt akar venni munkájában.
Révész
mint a földreformnak és többi Az egyetemi reform u j életet te- ügyi minisztériumban csü- meghatalmazottai,
reformjainknak a felszabadulás remt egyetemeinken és azokat a törtökön délelőtt ünnepélye-! ImreA püspök, a református
lelkészi elnöke ésBa
~~
alán. Egytemeink
szervezeti demokratikus
szakértelmiség sen aláírták a bormány és zsinat
vonatkozásban elavultak
vol. képzésének színhelyévé
teszi. as unitárius, ií^^ve a refor- logh Jenő főgondnok. a zsitak, szakmai tekintetben pedig Ezen az u j egyetemen u j ifjú- mátus egyhazak között lét- nat világi elnöke megjelennem feleltek meg sem a gyakor- ság indul a s zociaKzmus felé — rejött megállapodást
Az tek Ortutay Gyula kultuszlat. sem a ludomdt/tyos színvo- mondotta.
unitárius egyházzal létrejött miniszternél és a magyar
nal feltételeinek. A reform elsőmegállapodást Ortutay Gyu- köztársaság kormánya és a
HAH és kosxönot
rendű célja, hogy a felsőoktaközött
la kultuszminiszter és Csí- református egyház
tást a nép szol áh.'úba állítsa.
a Mattvv Dogozók
ki István főgondnok irta alá. létrejött megállapodást ünÉrtelmiségi káderek' demokratiPártjának
Ugyancsak
csütörtökön nepélyesen aláírták.
kus szellemű nevelésére és a
— Hálánkat és köszönetünAs e s e m é n y e k célja: Az éllzm és egyház
réni elemek fokozottabb bevoket felezzük ki a magyar népi
nására van szükség.
anyiWm^öáéséne*
feis!o.?.?ása
demokrácia, különösen
pedig
vallásgyakorlatok
szaannak vezetője: a Magyar DolAz egyezmény értelmében
A z is* o g t f o ' í j - g i ' s í a
badságát.
gozók Pártja iránt, — folytatta a kormány és a két egyház
típusról
etíielt hangon, — hogy annyi állandó közös
bizottságot Az egyezmények célja az
— Uj embertípust kell
az sok próbálkozásunk után végre küld ki az uj vallásügyi tör- egyház és az állam békéjéegyetemeknek kinevelniük, — hozzásegített bennünket az uj vények — elsősorban a gyer- nek és együttműködésének
ÍQlylaita — uj értelmiségi rété- tanulási lehetőségekhez és újjá- mekek vallására vonatkozó biztosítása. Ennek érdekéget, olyan embertípust, amely- született egyetemeken
folytal- törvény — kidolgozására. A ben az állam még 20 évig
nek nem mindegy, hogy kuta- hat/uk
tanulmányainkat.
kormány ez alkalommal is mind személyi, mind dologi
tásainak eredményei az embevonatkozásban 5 évenként
— Éljen Rákosi! — hangzott kifejezi, hogy
rek pusztítását
támogatják-e fel ezeknél a szavaknál az ifjúcsökkenő mértékben
elismeri és minden leUjabb háborúkban, vagy pedig ság percekig tartó éljenzése és
továbbra is ájlamscgélyl
hetséges és
szükséges
« fejlődést szolgálják. A tudo- dörgő tapsa.
biztosit a református és
eszközzel biztosítja
a
mány .eszközeit az igazság és a
az unitárius egyházakbéke szolgálaiába kell állitani.
nak.
Az egyetemi ifjúságnak és a
Az első öt évben az államprofesszoroknak össz^ kell fogsegély az eddiginek százszáútok ebben a kérdésben, mert
ezen ált vagy buldk az egyetemi
kifejezetten elismerjük a
reform sorsa éppenugy, mint a
Az ünnepélyes aláírás után
magyar jövőé. Az uj egyetemismeleg
A GF csütörtöki ülésén melléktermékeket értékesítő Ortutay miniszter
ta típusának pedig minőségben
nemzeti vállalat a robban- szavakkal köszöntötte a reés szakmailag ts feléd kell emel- több határozatot hozott
lőporforgalmi formátus egyház képviselőit,
A jó napraforgótermés kö- tóanyag és
kednie az eddiginél.
nemzeti
vállalat,
a Ganz vil- majd hangsúlyozta, hogy a
vetkeztében
a
mosószappan
Tolnai Gábor szavait
nagy
magyar köztársaság kormá-

A református és unitárius egyház
aláirta a
Sfiori^áirM^ya^
kötött m e g á l l a p o d á s t

Egy és hárofiisiegyedüiillió forint

fexlHipara beruházás
az öihónapos részlettervben

Molnár Erik efv'árs
M o s z k v á b a érhs?off

A köztársaság elnöke.Molnár Erik rendkívüli követet,
meghata'mazoU minisztert a
magyar közlársaság szovjetnnió'ieM nagykövetévé nevezte ki. Molnár Erik október 7-én megérkezett állomáshelyére, Moszkvába.
— A Bolyai János Matematikai Társulat október 9-én,
ttom baton délután 6 órakor ar,
egyetemi Bolyai Intézet I. sz.
tantermében (Baross Gábor-u.
2., II. emelet) előadóülést tart.
Tárgya: AczéJ János: Számsorozatok konvergenciája és ennek
egy algebrai alkalmazása.

termelését az eddiginek a
négyszeresére sikerült felemelni, ezért
a GF 17 forintról 1 2 forintra szállította le a
szabad szappan árát. Az
olcsó szappan vidékre a
következő hét elején érkezik meg.
Ezenkivül régi árban és régi mértékben kiosztásra kerül jegyes szappan is.
Az ellátatlan községi mezőőrök és pásztorok
fejadagját a GF határozata értelmében a MOSzK készleteiből fogják kiosztani.
A GF határozata értelmében több uj nemzeti vállalat
létesül és több ipari központot állítanak fel. Ezek
között szerepel az
erdei

lamosság-gyár nemzeti vállalat, a gazdasági
magtermeltető nemzeti vállalat valamint a
napraforgómagtermeltető nemzeti vállalat.
A GF további 1,766.000 forint beruházásra adott engedélyt az 5 hónapos tervperiódusban textilipari beruházásokra.
Ezek a beruházások az
önköltségnek nagymérvű csökkentését teszik
lehetővé.
A közületi árudáknál az
árucikkek és élelmiszerek
forgalombahozatalánál száradás, porlódás. párolgás,
stb. folytán előálló tényleges hiányokat a GF határozata érielmében ezentúl jóváiriák az árudáknak.

nya eddig megtett rendelkezéseivel, intézkedéseivel és
törvényeivel megőrizte
a
vallásszabadság gondolatát
és azt tiszteletben tartja.
A köztársaság első törvénye
nyomatékosan
hangsúlyozza mind
a
* lelkiismereti, mind
a
vallásszabadság
nagy
gondolatát.
A magyar köztársaság kormányának őszinte örömére
szolgál, hogy a református
egytáz is ugy érzi, hogy a
magyar kormány ezt a vallásszabadságot szolgálja és
éppen ezért ugy érezte, hogy
él kell válnia azoktól a
magukat
vallásosnak
mondott, dc valójában
kizárólag politikai jellegű mozgalmaktól, ameSyels a vallás ürügyével
™ politikai nyugtalanságot

Szabad Népei minden párttag kezébe

zaléka. A két egyház gondoskodik arról, hogy istentiszteletük rendiébe a szokásos módon beiktassák a
magyar köztársaságért, állam lérfiaiért. a kormányért,
az egész magyar nép* jólétéért és békéjéért való könyörgéseket. Az egyházak
tudomásul veszik a kormánynak azt az elhatározását. hogy a nem egyházi
célú és közoktatási jellegű
iskolákat és a velük összefüggő lanulóotlhonokat államosítja.
A kormány az áivclí intézeteknél szolgáló személyzetet szolgálati idejének megfelelően állami szolgálatba veszi át.
Az államosítás nem érinti a
lelkészképzés céljait szolgáló tanintézeteket.
A kormány biztosítja az
egyházakat arrót. hogy
iskoláikban a kötelező
vallástanítás továbbra is
teljesen szabadon történik.

magyar fe<h».ár*a á « U
kivannak előidézni és a
vallásra hivatkozva politikai akciót
szerveznek a magyar köztársaság és kormánya elten.
Ortutay miniszter üdvözlésére a református egyház
nevében Révész püspök válaszolt. Készek vagy110'4 —
mondotta — az uj magyar
állami és társadalmi rendben minden olyan szolgálatra. amelyet az egyház végezhet. Helyeseljük és üdvözöljük a törvényhozásnak
a teljes
vallásegyenlőség
megtererfitése érdekében tett
lépéseit
Kifejezetten elismerjük
a magyar köztársaságot,
Szent írással egyezőnek
látjuk az uj magyar állami és társadalmi rend
eddigi legjelentősebb átalakulását és berendezését.
»
Az evangélikus egyházzal
és az izraelita hitfelekezettel kötendő egyezmény aláírására a közeljövőin CSÍPs
tén sor kerül —
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A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK
Mérsékelt keleti, délkeleti szél, változó felhőzet, néhány helyen, főleg délen és nyugaton kisebb eső. A hőmérséklet egy-két fokkal emelkedik.
A TISZA 15 FOK
A Tisza igen alacsony vízállással Záhony és Csongrád kőzött árad, máshol apad. Vizének hőmérséklete
Szegednél 15 fok. Mai tiszai vízállások: Csongrád 234 (8)
Szeged 145 (9)
NAPIREND:
Péntek, október 8.
Nemzeti Színház 7 órakor:
Pillangókisasszony.
Beiv irosj Mozi 4. 6. 8 órakor: Sivatagi 13-ak.
Széchv nv Im :
nuóz 1. 6,
8 órakor: Veszélyes vizeken.
horzo Mozi 4. 6. 8 órakor:
A puskás ember.
Somogyi könyvtár nyitva van.
hétköznapokon 9 órától 19-ig.
Egyetemi Könyvtár reggel
8 órától este 1 óráig van
nyitva hétköznapokon.
Molíáhitos ivoí.vwrrláralt:
Barcsay Károly: Tisza Laos-körut 32. Bulcsu Barna,
fálvária-fér 7. Dr. LŐW órök.
B U z á r Jenő: KIcbe[sherg-tér
4. Setmcczy Béla: Somogyitelep IX. utca 489.

Í

Vasárnap és hétfőn
iinnapli S z e g e d fe!szohaduiásénak
4.
évfordulóját
Október

11-én, h é t f ő n

less

négy éve annak, hogy S e g é det telsznbaditották a Vörös
Ha (Pereg hős katonát. As
egész város méltón togja megünnepelni ezt a napot. A felBzat>;Hlnlási
emlékünnepély
műsora 10-én. vasárnap este
nagyszabású fáklyás felvonul á s a i kezdődik. A felvonulás
előtt és után térzene lesz a
Széehenyl-téran. Hétfőn, a
felszabadulás 4-ik évfordulóján nz üzemek, pártok, tömegszcrvezetek és az ifjúsági
szervezetek részvételével a városháza közgyűlési termében
rendkívüli ünnepi közgyűlésen emlékeznek meg a felszabadulás napjáról. Este o
Nemzeti Színházban lesz ünnepi díszeié i-lá*.
— Kinevezés. A köztársaság
elnöke Sü^ér István keleteurópai intézeti tanárt, miniszteri
osztályvezetőt a szegedi tudományegyetem újonnan szervezett világirodalmi tanszékére
egyetemi nyilvános rendes tanárrá az V. fizetési osztályba
kinevezte.
\
— Oívosérfekezlet az OTIbnn. Az OTí kerületi pénztára
október 10-én reggel 9 órai
kezdettel orvosi
értekezletei
tart az orvosi munfcaversenyicnynyel kapcsolatos előadáso!król.

H I T
R E ^ É ^ Y

OSVATH
SOR 3JEGY
íonycreménv
K e ' e m e n - u . 11.
Húzás t oki. i6 és i9

E u r ó p a

— A város közgvfllfce szer.
dán tárgyalja a költségvetésit.
Szeged város törvényhatósági
bizottsága
október
13-án,
szerdán délelőtt 10 órakor
rendkívüli közgyűlést tnrt,
amelyen letárgyalják a város
jövő évi költségvetését.
A
napirendi pontok közé vették
fel dr. Tölcséry László tanácsnok és Cbányi Ferenc
mfisznki tanácsos nyugdíjazásának figyét is.
— Pilmmatinét rendez a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság vasárnap fél 10 és fél 12
órakor a Belvárosi Moziban. Az
élet nevében ciraü világhirü
szovjet filmet forgatják. Akik
a jövő életre támpontokat keresnek, okvetlen nézzék meg!
Jegyek kaphatók 60 filléres
áron a társaság Klauzál-tér 3.,
II. helyiségében, a Belvárosi
Mozi pénztáránál és a Délmagyaror.-zág kiadóhivatalában.
— Részegen vezette motorkerékpárját Bodóczky János
mezőfcováeaházi
kereskedő.
Amikor a rendőr igazoltatta,
durván szitkozódott és súlyos
becsületsértést követett el. A
törvényszék a részeg motorost 600 forint pénzbírságra
ítélte.
— A Magyar Vöröskereszt
hírei: Külföldi megkeresésre
felkérjük azokat a személyeket, akik tudnak valamit dr.
Cimmermann Vilmos kb. 69
éves volt szegedi orvosról (nőgyógyász) és feleségéről, született Sánta Hona, kb. 69—60
éves, jelentkezzenek adatszolgáltatás végett a Magyar Vöröskereszt csongrádmegyei titkárának irodahelyiségében (SzŐehetíyi-tér 16., I. em.) a hivatalos órák alatt (9—3-ig).
— BÜSZKE VOLT NYILAS
MÚLTJÁRA Virág /sivárt
sövényházi hentesmester.
Társaságokban több izben azzal dicsekedett, hogtj 1941-ben adélvidéki bevonuláskor, mint katona több embert
*Ukvidált*.
Több izben tett demokráciaetlencs kijelentéseket is. A rendőrség államvédelmi
osztálya
most őrizetbe vette a
nyilas
múltjára büszke hentest és átadta
az
államtigr/észségnek,
ahol kihallgatása után elrendelték előzetes letartóztatáséi.
— öeefta pisztolyt és puskacsövet rejtegetett lakásán B.
Sős Ferenc 19 éves dorozsmai
legény. A törvényszék m&sf®honapi fogházra ítélte.
— A spanyol királypártiak és
a jobboldali szocialisták megegyeztek egymással.
— A Szabad görög rádió jelentése szerint az athéni kormány az amerikaiak parancsára nagyarányú létszámcsökkentést hajtott végre az állami
alkalmazottak körében.

l e g n a g y o b b

TlseaSt g y á m é i r a ^ á z ' a i
fel a gyKiagyári
Tizenöt kisgyerek, tizenöt
kopottrah&a kis általános iskolás áUt a középpontjában
annak az ünnepségnek, amelyet a Szikra-gyufagyár munkásai rendeztek csütörtökön
délután a móravárosi iskolában. A gyufagyár dolgozói,
akik résztvettek az iskola újjáépítésében is, most elhatározták, hogy tizenöt szegénysorsú kisgyermeket meleg alsóruhával, cipővel, felsőruhával látnak el. Mindannyian
vállalták az áldozatot és bensőséges ünnepség keretében
nyújtották át pénteken az
ajándékokat.
Az ünnepségen
Ábrahám
Antal üzemi bizottsági elnök
beszélt:
— Láthatják a szülők —
mondotta —, hogy a magyar
munkásosztály nem feledkezik meg azokról, akiknek
rosszabbul megy a sorsa. Nem
nézhetjük e(, hogy valaki azért ne járjon iskolába, mert
nincs olyan jő ruhája, mint
a többinek.
Kaza igazgató köszönte meg
a gyufagyári dolgozók ajándékait, majd a szfílők ét
gyermekek könnyekig meghatva vették át "az értékes
ruhaféléket
— Kerékpárlopás. Lehotai
Mihály Roosevelt-téri bádogosmester szerdán néhány percre
őrizetlenül hagyta műhelye előtt
kerékpárját. A néhány perc elég
volt arra, hegy as u j kerékpárt ismeretlen tettes elemei jo.
- NOVEMBER fí-AN SS
7-ÉN LESZ AZ ORSZÁGOS
VÁSÁR. November S. és 6-*
helyeit november 6-án
ét
7-én tarifák meg a szegedi
orsZrígoS kirakodó és állatvásárt. Szeged vá os a belügyminisztert arra kéri, engedje
meg, hogy havonta tarthasson országos vásárt. Kérését
azzal indokolja a Páros, hogy
a sürübb
v.'.sártartdsokkafforgalmát szeretné növeli*.
— Dr. Pártos lm«S népfőügyész helyettes a szegedi népbirőságon hivatalvizsgalatot tartott.
— A vágóhíd tetőzetének kijavítását a MEMOSz-nok ndta
ki a város 5050 forint költséggel.
— A zsinagógában péntek
este 5 órakor istentisztelet.

FISCHER

ANNIÉ

zongoraest

Tisza

M

A

fél 8

— GAZDAERTEKEZLETEK.
Október 10-én, vasárnap M
alábbi helyeken lesznek gazdaértekezletek: Délelőtt 10
órakor
Szentmihál yteleken,
11 órakor a Zőldfás-iskoláoál
és délután 3 órakor Baláetyáa. Közelben lakó tnintagazdákra a megjelenés kötelező. A gazdaértekezleten városi szakelőadók
jelennek

Péntek, 1913 október S

K o v á c s István
elvtárs,
az MDP
szervezés!
osztályának
vezetője
szo.nl a fon este 21
órakor
előadást
tart a a rádióban
a tag és tagjelölt
felvételi
zárlatról.
Az október 10-i, vasárnapi
Szabad Nép-agi tócióra a kerületekhez beosztott agitátor elvtársak reggel 3 órára jelenjenek
meg a következő beosztás szerint a kerületi pártházakban:
Belváros I. (Kálvin-tér 6): Kerület. Bőripari Szöv. Bőn pari
szakszerv. Vasas szakszerv.
Szinház.
Belváros II. (Kálvin-tér 6): Kerület. MÁV nyugd. MÁV ÜV.
Kisosz. Vaoss.
Belváros III. (Kálvin-tér 6):
Kerület Városházi p. Közig.
Városi nyomda. Nyomdászszakszervezet.
Belváros V.—VI. (Áradt vére
tanuk-tere 3): Kerület. Postás szakszerv. Postás pártsz.
Dálmagyar. Ház tart. szoksz.
Házfelüsy. Ruházatiak. Színház. Diák szöv.
Belváros IV. (Kérász-u. 9): Kerület. Tömegszerv. Orvos sz.
Nékosz.
Rókus I. (Kossuth L.-sug&rnt
26): Kerület.
Konzervgyár.
Winter kefegy. Ker. alk.
Rókus II. (Kossuth L.-sugárut
53): Kerület Könyvkötő sz.
Pedagógusok. Polö Cipőgy.
Tömegszerv.
Rókus III. (Kossuth IJ.-sug&rat
53): Kerület. Dohánygyár.
Szegedi Kender. Lemezgyár.
-Móraváros I.—II. (Móra-u. 3):
Kerület. Gyufagyár. Déma cipőgyár. Márkus gőzfürész.
Tanosztály.
Egészségügy.
Egyetemi pértez.
Alsóváros I. (Róka-u. 21): Kerület. Mémosz. Máv. forg.
Gépkocsiz. Textil szak az.
Alsóváros II. (Földműves- éz
Szalwdsajtó-u. sarok): Kerület. Fékosz. Kisvasút. Máv.
pályaf. Tisza-malom. Malomipar. üjsz. Gőzt. Varga kötél.
Felsöváros L - H - (Római-krt.
23): Kerület Gázgyár Első
Szegedi Cipő. Orion bőrgyár.
Ujszegedi Kend. OTi.
Fodortckp (Vásárhelyi-ímgámt
110): Kerület Liptai gőzt.
Fás szaksz. Hídépítés. Köztisztasági t
AngoJ-Magyar
Jutafonó.
Osomogvitelep I.—II- (VII.u.):
Kerület Mérnök spksz. Kotrótelep. Villamoevi Pick szalámigyár. Vizmüteíep. Vendéglátók. Tűzoltók. Mállerd.
Mozisok. Zenészei.
Ujsomogyllelep (Iskolaépület):
Kerület MngánaJk. Moszk.
Hütőhfe. Bankosok. Színház.
Keeskésteiep (Csantevéri-n. 16):
Kerület. Máv. Fűtőház. Máv.
oszt. méra. Vasutas szaksz.
Máv. Rókus. Vágóhíd. Tömeg,
szerv.
Újszeged (Népkert-sor 9): KJerület. Pártiskola. Honvédség.
Tömesrsueisv. AVI.
Józsefbe lep (Jó járt-vendéglő):
Kerület Kertészet. Tömegszerv.
Október 9-én, szombaton este
6 ómkor a kerületekhez beosztott agitátor elvtársak a ke-

X Ételben, italban Sa vendéglátásban még mindig a JOnik-vendéglő vezet. Ma, pénteken bogracsos halászlé és aült- I t a ' - b s R n ,
halak. Boldizsár Kálmán és jtenébon
zenekara
muzsikál. Telefon:
most már a
4-68.

C S A K .

mQghagyá«áraL

készüljenek
i&cnüiitfa.

Elvtársak

fel a Ie«l

Szombaton kezdi meg előadásait Európa legnagyobb cirkul
suu A Henry-cirkuEzváros mátfi
maga ís látványosság.
Sohni
nem látott állatsereglet, tű na*,
méaves számok, zsonglőrök, páratlan
ortistaszámok
fogjál^
gyönyörködtetni a cirkusziatok
gató fcöeönséget.
A Henry cirkusz bejárta méri
a* ország jórészét ós miinUrt
nütt élményt jelentett Szegrt
öen a cirkusz csak 5 m'oiái
tartózkodik, teliát nom sok ide
lesz városunk közönségének aí
remek számokban gyönyörködd
ni.
Előre i« felhívjak a figyelmet.
Flala Vilmos áliatsz/diditór", »
»három Miric m«-ra, Rivoti dr.'ib*
kötélmutatványairo, a Mer kid
nővérek irapézszámairo, a kél
Ferry, a« Aerones pár ós »
két Pusztxy felejthetetlen számaira,
A halyírak igen olcsók. A joek 4 Ft-tól 12 Ft-íg knpluv
Marx-téren, (x)

líf J

a

M&rx~téren!

5

M A P

SXOÖÍ'JÍJÍ, VASÁRÍEASÍ, hétlő,

kviíd,

szerda

Mlndsii esle 7 árakor, vasársas d-e. 4*&ar fs
viiágc rkusz

Két k i l S n v o i i a t .

1C3 v s g : n -

20 világattrakció ! Allatok megtekintése

1 3 8 8X«!?!iy«

reggel

Ui,

A Honry-clrkuss

s

ű

ciricuisaíáa S z e g e d e n

Fővárosi Nagy Cirkusz be < u f ntja

rületi
agitátor
elvtársakkal
egy üt* a keriiíeti pártbelyiségekben jelenjenek meg a műit
heti aidtttciiV tapasztalatok rövid megbeszélésa v'gett. Ugyanakkor rövid agitációs jelenetet mutatunk be az elvtársaknak.
Az összes kerületi propasrandavezetők ma délutáu 4 órakor
jelenjenek meg a propagandaosztályon (Arany János-u. 2.).
Felhívjuk összes üzemi és kerületi pártszervezeteiül; sajtófelelőseit és a kerületi adminisztrátorokat, hogy a szombaton (október 9-én) délutón 6
órára az Arany János-utca 3.
alatt hirdetett értekezlet szombaton (október 9-én) délután.
5 órakor Kálvin-tér 6. szám
alatti székház emeleti kistermében tartjuk meg. A pontos
megjelents kötelezői A kerületi adminisztrátorok írásos jelentéseiket hozzák magukkal.
Külön felhívjuk azon üzemi
pártszervezeteink
figyelmét,
ahol még nincs s^jtófelelős,
azokat haladéktalanul jelöljék
la, a fenti értekezletre vsúő
pontos megjelenésre utasítsák.
A faiujáró felelő- ök részére
szombaton este 6 órakor mei?»
beszéiés Kálvin-tér 6. sí. alatt.
Felelős elvtársak feltétien jelenjenek meg.
F e l h í v j u k t i t k á r és ok!«*
tásfelelős elvtársak flgyste
-Hét, lioítv szcRiináriumainlí
o k t ó b e r 11-ikc helyett oktá*
b e r 18-áa h u h i l n a k raei*. a *
c á d h g n a p , ó r a bo osztások

9-tól

vntíáKa!-

egész nop.

!> M . H t « X \ U <í K S 7. A «

tu4* október $.

Mit

várn.al£

Teljes üzemmel dolgoznak
a textllgyárak —

a XVfI. szakszervezeti kongresszusiéi
A gyérek, üzemek, irodák,
«iunk;»helyek dolgozói az egész
'országban nagy
érdeklődéssel
tekintenek a XVIL szakezerveseti kongresszus elé." Szegeden
i» a különféle szakmákban sok
probléma megoldását várják eta nagyjelentőségű kongresz
•sastól.
A szakszervezeti székházban

Sombort

János
szakmaközi

asztalához futnak össze a jelentések, 6 tartja kezében a
evikm&k szegedi
ügyes-bajos
dolgait.
— A kongresszussal fordulat
következik
Be szakszervezeti
életünkben — mondja. — Dön,áó fontosságú az ipari szakszrr©wetek megalakulása, amellyel
megszűnik ftc eddigi szakmai
izervezkedés, hogy
helyette
iparáganként alakuljon ki
a
s«rk?zervo«eti munka. Például
hatalmas vasipari, textilipari
szakszervezetek alakulnak. Egytgjr üzem dolgozói igy egy szafc«erve«etbe tartoznak majd.
— Ezen keresztül az egyséi g tegkönyv, egységes
tagsági dijak kérdését is sikerül
íendezni. Nem fordulhat elő,
hogy egyik szakmában
jóval
fiHto dijat fizessenek, mint a
másikban.
-— A termelés szempontjául
te nagyjelentőségű az
ipari
szakszervezet megalakítása —
folytatta Zombori elvtárs. —
— Szakszervezeti életűnk köfcéppontjába a termelés és az
ektatás tennivalóit állitjnk. Az
üzemeken belül a
dolgozók,
kaint egységes
szakszervezet
tegjai dolgozliatnak és ez a termelést kedvezően mozditja elő.
'ís Ezentivn! a szakszervezeti élet
továbbfejlődése, igy a dolgozók
életszínvonalának emelése szemfontjából is biztató kilátásokat
isvujt. Neiu szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ezután a
kidéki, falusi szakszervezeti éleiét is sokkal élénkebbé tudjuk
mnjd tenni.

Salánki

János

•ívtArS a
textilszakszervezet
•Wgedi uj titkára és

Abt

glinket is megoldja ez az átEzek a nyilatkozatok is bizoszervezés^ így például a segé- nyítják, hogy a XVIL szakszervezeti kongresszus a szakszervezeti élet és vele országútik
fontosabo természetesen mégis gazdasági űelyzetének fejlődéaz, hogy a termelésben sokkal sét hozza. Ezt várják tőle a
tevékenyebben
tudunk részt- szakszervezeti vezetők, szakszervezeti tagok egyaránt és váravenni.
kozásukban nem is fognak csaTSrSk
Sándor lódni I

elvtárs, elvtárs, az élelmezési szakszertitkára az iparági koltitkár vezet
lektív szerződések
megkötését

Antal

jávtárs szervezőtitkár a szakmai
sovinizmus megszűnését várja a
kongresszustól.
— Egységes textilipari szakszervezetbe olvadnak
ugyanis
Sssze az eddig különálló csoportok, mint például a kalaposok, konfekciósofc, ruházatiak,
— mondották. A kölön-kOlön
sem elég életképes csoportok
tgy most hatalmas
lendületet
kapnak, amelyet a termelés
szolgálatába állíthatnak. Számtalan kisebb-nagyobb nehézsé-

.»

Mutat ja az

í'óbb, jobb tesz a téii
A magyar textilgyárak teljes üzemmel dolgoznak a jő, olcsó és meleg holmi előállitá-sán.
így a gyárak december 31-ig
15 millió méter flanellt gyártanak. Az idén sűrűbb lesz a
flanellok szövése, ezért vastagabb, tartósabb és
melegebb
lesz. Augusztus 1-tól december
31-ig 660.000 tucat férfi, női
és gyermek
pamutharisnyát
gyártanak szemben a mult évi

az

íSSO-re

ftiiü-

Zöíílsraieiís színvonalai
A moszkvai széiiniedencc
bányaberendezését a német
megszállók tönkretették. A
felszabadulás uláni nyolcadik hónapra elérték a háború eiőlli termelési szinvonalat, mostanáig pedig körei háromszorosára
emelték. Igen sok u j bányát nyitottak, a régieket modernizál iák.

x A z«idó temetőben őszi sirpondozásokra
befizetések
a
fcveutegyleti irodában (Margitntca 20., 1.)
x Kriiíiáns ékszerekért igen
magas árat fizet Fischer ékszerész. Klauzál-tér 3.

A tervgazdálkodás megköveteli, hogy
a városok poniosais betartsák
a költségvetés! hitelkeretet

Szaliati Néppel a

utolsó hónap 660.000
taat-fl!
jávai szemben. A meleg alsó
holmi az idei öthónapos termalésben közel két millió daxabrtf
rag, szemben a tavalyi másfél
millióval. A kötött felsőruhák!
600.000 darabról 850.000 darabra emelkedtek. Még jelentősebb a minőségi javulás téréit
elért eredmények. A gyárak a
minőségi javulás mellett az önköltséget is csökkenteni tudják.

eredményeket

•várja a kongresszustól. — Ezentúl reméljük nem kell 20—22 L e l e p l e z i
a
hibákat
kollektív szerződéshez is alkal- Megszabja
a
termelés
menetét
mazkodni egy-egy helyen
—
mondja. — Az ipari szervezés Elősegít! a hároméves t e r v e t
rendet teremt ebben a kérdésma mindenkinek
szívügye a.
A grafikon — folyamatot
ben is. Az élelmezési ipar is
feltüntető rajz. Kitűnő eszköz
demokráciábancsak ugy tudja kivenni részét
az ország újjáépítéséből,
ha
arra, hogg egy helyzetrőt átA grafikonok kezdetben, naközpontilag irányítják az ipar
tekintő képet adjon, tájékozgyon »szárazak* voltak. A kedolgozóit. A
kongresszustól
tassa az érdeklődőt az adavésbé szakképzelt
emberek
várjuk ehhez a segítséget. Szetokról, egyben pedig áthidalpercekig bogozták
értelmét
geden egyébként már előbb
ja
az
időt
is.
Megmutassa
ml
Hosszasan
keltett
vizsgálni,
megcsináljak négy
élelmezési
van és mi lesz.
miről számol be és milyen
szak egyesítését, de végső fofeladatot mutat. A munkaRendszerint nagy kockás Iv
fcon a kongresszus mondja ezt
versenyek során az üzemek.
papír, amelyen siines:
kék,
ki nyilvánosan is.
ben rájöttek a Mbákra és japiros, xárga, zötd vonalak hü.
Az ipari dolgozókhoz hasonvítani kezdtek. Jóformán minlóan gondolkodnak az irodák
tódnak. Ezek egy szinthez vidolgozói is.
den üzemben grafikai ötletek
ssonyilva mozognak: hol félszülettek, keresték a módot,
felé, hol lefelé kígyóznak. A
Lednieki
Pál
hogy miként kerüljön a monszínes kígyók útjából kitűnik,
elvtárs, a magánál knlmazottak
danivaló pillanatok alatt a
hogy miként
sokszorozódik,
szakszervezetének titkára igy
szemlélő
értelméhez.
nő,
fejlődik
valami.
Mutatkoznyilatkozott:
nak-e eredmények vagy sem.
— A kongresszustól várjuk,
az
Ötletek,..
A termelés menetét
kitű- Csillannak
hogy az ipari szervezkedés megvalósításával megoldja azokat
nően ábrázolja a grafikon. A
Szegeden is voltak — szép
a problémákat, amelyek állanmunkaversenyek
során
Ma- számmal ilyen kezdeményezédóan előttünk álltak. A fizikai
gyarországon
ezer és ezer sek Az ujszegedi Magyar Kenős
irodai dolgozók kózfltt
példángt készítenek-. Üzemek der-, Len- és Jutaiparban kougyanis még mindig válaszfalak
irodádban, igazgatói
szobái- moly eredményt értek eL Az
emelkedtek az üzemekben. Ha
ban, folyosóin,
műhelyeiben öthónapos részletterv előirányegy szakszervezetbe
kerülnek
látjuk
felfüggesztve.
zalát felbontották a hatalmas
egymással, okkor ez a kérdés
magától megszűnik majd. örömAzelőtt csak a vezetők, mű- gyár minden üzemrészére. Kü.
mel mondhatjuk, hogy az írószaki emberek
Íróasztalán, ISn grafikont szerkesztetlek
a
asztalok dolgozói legnagyobbmappáiban voltak• Most elju- kendergyárra,
kenderfanóra,
részt megértették már a rájuk
tottak a legegyszerűbb
mun- kártolt gyapjufonóra.
előkészíháruló feladatokat, amit bizokásig i*. Munkahelyükre, gé- tőre, szövőre, fehérítőre,
fesnyít az is, hogy Szeged legfonpeik fölé, szerszámaik mellé. tőüzemre és a varrodára. Hatosabb üzemeiben kongresszusi
A grafikonoknak ez a nagy talmas, méteres méretű grafikofelajánlásként lemondtak az eddigi 44 órás munkahétről és ők
»honfoglalásai & bizonyítjaz nok ezek, amelyeirén r a j z heis 48 óra munkát vállaltak.
a munka, a termelés menete lyett képekben mutatják í>e, mii
kell minden egyes műhelynek
termelnie az öthónapos részletterv során. De még továbbmentek. Ábrázolták, hogy mit kell
a műhelyen belül minden gépnek, minden munkásnak
termelnie egy munkanapon,
8
órán keresztül, hogyan eredméA belügyminiszter
leirata a
polgármesterekhez nyes a gyár, a műhely és a
munkás, A termelés növelése
A belügyminiszter a városok,1 kmtetében hozott törvény ható- mellett a hulladék és a selejt
takarékoskodásának ellenőrzése sági bizottsági határozatok csak kérdésével is foglalkoznak ezek
tárgyában leiratot intézett va- az előzetesen kieszközölt mi a szép, színes képek. Minden
lamennyi város polgármesteré' niszteri engedély alapján hajthez. A leiratban megállapítja, hatók végre. Közli a belügy- képen ötletek csillannak, szefhogy egyes városok szabályel- miniszter, hogy rendelkezései- Xemesen, érdekesen, foglalkozlenes gazdálkodást folytatnak, nek pontos végrehajtását ellen- nak ezekkel a száraz, számszerű, szakkérdésekkel
ami abban nyilvánult meg, hogy őriztetni fogja.
a háztartásban mutatkozó többNe pletykálj
l
letbevételek, illetve egyes kiadások megtakarításait engeElmozdították
Nézzük például a kendergyáf
dély nélkül használták fel több
képen
esetben oiyan célok megvalósí- a b a j a i a i > a m ü a ? é s z s é g grafikonját. Hatalmas
minden gépet lerajzoltak.
A
tására, amelyek nem felelnek
kendertörőt, rázót, tilolót, mormeg az átlagos tervgazdálkozsolöt. A gépmonstrumok meldás követelményeinek. UgyanDr. Kalmár Jánost, a ba- lett munkások és tábla A töcsak több esetben tapasztalta,
hogy egyes városok az előirány- jai államügyészség vezetőjét rön 100 kg-ot kell feldolgozni,
zott hitelkeretet túllépték anél- a törvény alapján elmozdí- a tilolón 50 küogram kendert,
kül, hogy arra engedéljrt kértek tották állásából. A hivatalá- 8 óra alatt, hogy a tervet megvolna. A tervszerű gazdálkodás ban folyó vizsgálat megál- valósítsák. A grafikon sarkában
érdekében feltétlenül
szükség lapitotta. hogy ugy magán- kép: Az egyik raktárépület kövan arra, hogy egyfelől a költ- életében, mint hivatali te- rül asszonyok állnak csoportségvetési hitéikeretet pontosan kintetben a legsúlyosabban ban, összehajolnak A felírás:
betartsák, másfelől az esetle- kifogásolható módon jártét. Munkaidő alatt termelj és —
ges bevételi többletet, illetve Tekintettel arra, hogy hűt- ne pletykáljI Nagy nevetés foa kiadási megtakarítások fel- len kezelés bűntettének gya- gadta a grafikont, amikor kihasználása csak előzetes enge- núja forog fenn, az ügy ki- tették, mert a rajzon célzatosdély alapján történjék. A bel- vizsgálását az igazságügy- ságot fedeztek feL Az
egyik
ügyminiszter rendeletében
is- minisztérium áttette a fő- pletykálkodó alak körvonalai
metelten a legszigorúbban fel- ügyészségre és ez fog dön- veszedelmesen hasonlítottak varendeli, hogy mind a többletbevételek, mind a kiadási meg- teni a bűnvádi felelősségre- lakire . . .
takarítások felhasználása
te- vonás kérdésében.

mnmémü
feíéfíék

ruhanemű

vezetőiét

termelésért

Nagy
Kovácsné

az
jól

orsó:
dolgozott

számadatok. Nyolc óra
alatl
ennyit kell termelni A sarokban
szintén kép. Nagy halom orsó
a földön egy munkásnö mellett:
Az elhányt orsó
szegényebbé
teszi az országot — mondja a
felirat.
A kártolt gyapjufonóken szintén képek. Itt az előirányzatot a
szám mellett hatalmas kész orsó mutatja. Helente mellé r a j zolják az elért termeléshez viszonyított őrsöt.
Pillanatolt
alait igy kitűnik, hogy Kovácsné, vagy Kissné jól dolgozol t-a.

Ha
haját

szomszédnöd
téped

Az előkészítő gépei mellett a
műhely bejárata látszik. Megszokott helyén ott az óra is. Tíz
perc múlva keltő. Az
egyik
munkás nyul a
kerékpárért,

menne hazafelé, nlgy a dolgozók ellensége vagy.<t A
kép:

megjelenése óla a kerékpárt kívül hagyják, nehogy vétetk-nul
kisértsen a korai elmenésre..
A szövő gépeinél temérdek
kis kocka Minden kockába naponta más számot tesznek be
A naponta termelt sokfajta minőség méterszerinti előirányzó,
t á t Ebből a minőségbőt nyolc
óra alatt ennyit kell megszőni.
Szál hiány, fészek, olajfolt ront«
ja a munkát — mondja; a f e l
írás. Két nőalak egymás kajába
kap. Rontod a munkafegyclmetf

Egy
piros

százalék
selejt
tetejű családi

—
ház

A fehérítő grafikonjának sarkán hatalmas üveget tol egy targoncán a munkás. Az üveg eltört, dől a nyersanyag.
nlgy
drágilod az árut.« És hasonló
megoldások vannak a festőnél,
a varrodánál is.
A legnagyobb hatást a gyárban a szövő másik nagy grafikonja keltette Ha egy százalékkal nő a selejt ebben az üzenr
ben, ennyi a veszteségünk
—
hirdeti Az egy százaléknak ott
a számszerű összege: több mint
huszonötezer forint. És ott ált
az is, mit lehet rajta vásárolni:
Takaros kis családi h á z Piros
a teteje, muskátli az ablakokban. Még talán a házőrző eb i t
látszik.
A szövő selejtje a grafikon
kiszögezése óta
érezhetően
csökken. A munkásnők
nem
akarják, hogy havonta egy cso.
ládi ház árát pazarolják el 9
rossz százalék
miatt...
Minden grafikonon hetente,
havonta berajzolják az
elért
eredményeket is. Igy a gyárban
ezerhétszázan ellenőrizhetik •
munkát, a termelést; a terv végrehajtását.
,

A kender fonó
gffiőkonján
Mert a munka
ugyanez a helyzet. Minden gép- sza.
nek az ábrája, a gépek melletti

becsület

dot*

N. L,

október 8.
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A
kukoricaszár
behordása
v o h a ©n S x e n e d e n t s m e g m d u í
a soor'reoü öképzés
Hosszú idő után Szegeden is
Blra megindul a vitorlázó repülés. Az algyői aportrepülőteret
az MDF támogatása folytán rohammunkával és nagy anyagi
áldozatokkal helyrehozták, vártunk közreműködése révén több
vitorlás és motoros gépet is
juttattak az O.MRK szegedi
szervezetének. Ezáltal lehetővé
válik a sportrepülésre vágyó

A lídfl'iyáf

ifjúság kiképzése Szegeden is.
A repülőtér ünnepélyes átadására előreláthatóan kedden délután 2 órakor kerül sor.
Felhívjuk a Sportrepülést kedvelő ifjúság figyelmét, haladéktalanul jelentkezzék az OMRE
szegedi csoportvezetőjénél, Kálvin-tér 6., emelet 3. a j t ó alatt
felvétel végett.

után ma a
Jesz

dohánygyárban

teljes iramban folyik a faivakban. Púposra rakott szotasreken indái az igen fontos
takarmány
a gazdasági udvarokba. A rendeletek értelteimében a kukorica- és a
tüzelésre használható napraforgőszftr behordását október
31-íg mindenütt be kell fejezni. A rendelet kimondja,
hogy azoknak a gazdáknak
a földjét, akik a betakarítást
időben" nem végzik el, parlagterületeknek nyilvánítják. Az
ilyen földeket pedig kiigénylik és az egyesitett TJFOSz és
FEKOSz javaslata alapján az
arra érdemes kisparasztoknak
ad |ák bérbe.
\

sportnap

A Szakszervezeti MTE második üzemi sportnapját a Ládagyárban tartották meg az
üzern dolgozóinak nagy érdeklődése mellett. A gyár dolgozói nevében flertelendi Lajos
üzemi párttitkár üdvözölte a
szakszervezeti sportolókat önzetlen közreműködésükért, melyJyel meg akarják kedveltetni
a munkások tömegeivei a sportolást.. A szakmaközi sportbizottság részéről Rozsos Antal

vázolta a sport
jelentőségét.
Majd az MTE tornászai bemutatták egy tornaóta munkáját, a birkózók görög-római és
szabadstílusa
bemutatót,
az
SzVSE versenyzői pedig súlyemelő bemutatót tartottak.
Ma délután fél 4 órakor a
dohánygyári dolgozók számára
tartanak
üzemi sportnapot, a
gyár kultúrtermében szakszervezeti sportolóink.

Vem térnek haza a Csehszlovákiában
dolgozó
jugoszláv
tanoncok

A mesterségük
gyakorlása
céljából Csehszlovákiába
tartózkodó jugoszláv iparos és kereskedőtanonook túlnyomó többsége megtagadta, hogy hazatérjen a Tito vezetése alatt álló
Jugoszláviába. A
csehszlovák
Húsz labda gazdára talált
2:3. Góllövők: Klinka, Kuluk, családok látják el a jugoszláv
Szabó. tanoncokat
A szokottnál is élénkebb Volt ill. Bullás, Tombácz,
4:0. Góllövők:
kedden este a szakszervezeti SzATE—SzMTE
székház és környéke. Mindun- Bakacsi (2), Baráth és Bullás.
v *
talan várakozó tekintetű és A DLA.Sz szegődi FI. osztálya
csillogó szemű fiatalokba, ifA-csoport tM>Iteata
júmunkásokba ütköztünk.
Az
érdeklődést a S z i l íabdaosz- 1. Kisvasút
5 16: fl 9
tása és a tavaszi mezítlábas 2. Dohánygyár
5 11: 5 9
bajnokság díjkiosztása váltotta 3. Lelle
3 8: 4 6
ki. Ilusz mezítlábas SzIT-csa- 4 Alsóközpont
4 17: 6 4
pat és öt csoportgyőztes együt- 5. DKMTE
3 13: 6 4
tes tagjai részesültek ez alka- 6. Húsos
4 14:10 4
lommal az MDP
támogatása 7. Várostanva
3 7: 7 3
folytán szorgalmas sporttevé- 8. József A*.
5 4: 7 3
kenységükért jutalmazásban és 9. Tápé
3 4:11 3
elismerésben. Ballá János a 10. Honvéd
4- 3:15 3
SzIT részéről szólt az ifjusAg- 11. Móra
4 4: 7 I
hoz, majd átadta az OSR ál- 12. Felsőközpont
4 4:15 1
tal juttatott ezüstözött bronz,
igen szép kivitelű Petőfi-érmeA SzVSE hírei
ket a Móraváros, Somoeyiteleo,
Október 6-án a labdarugó NB
Újszeged, KAOSz SzIT és Húcsapat
Szőregen vendégszerepelt
sos csoportgyőztes csapata tagés a Rákóczi ellen igen szép
jainak.
játékban 6:0 (2:0) arányban
győzött. A játék alapján az
Az olympfa n j értelmezése
SzVSE vezetői bizalommal nézA
Nagyszeged
Megyei nek a vasárnapi rangadó elé. —
Népi Sportbizottság a testkul- A motorosok vasárnap részttúra időszerű kérdéseinek is- vesznefc az MSzSz
budapesti
mertetésére és megvitatására, nomaetközi versenyén.
továbbá az általános és szak: jánlkozá^okat
életleirásiránya sporttovábbképzés érdeS z A K - H M T E S:«
sai a KÖZÉÉT igazgatósága
kében előadássorozatot indit
címére kérjük: Butapest,
Csütörtökön délután játszotnevelési bizottságának rendezéIX. Soroksán-ut 58.
sé be fi. Az első előadást szom- ta le a SzAK a IIMTE elleni
batou este 7 ómkor Antal J ó - három harmados edzőmérkőzéigen
zsef, oz Egyetemi Testnevelési sét. A szegedi csapat
Intézet igazgatója t a r t j a »Az gyenge formát mutatott s a
olympia u j értelmezése* cimen vezetőség a különböző helycseaz ipartestület nagytermében. rék és próbálgatások után sem
t u d t a még összeállítani a SzAC
A mezítlábas bajnokéiig
j elleni csapatot. Az edzésen a
ADÁS-VÉTEL
lieleg Gyurik kivételével vala- w.
eredményei
mennyi, az NB l-ben számítás- BÉLYEGEIT legjobban nálam
M. Haladás—Sz. Petőfi 1:0. 1 ba vehető játékos résztvett.
értékesítheti. Falus bólyegkeGóllövő: Dobó. V. Törekvés— •
reskedés, a fogadalmi temH. Kossuth 1:1. Góllövők: Ka-í
plomnál. Iskola-utca 29.
tona. ill. Blalia. Fodortelep—'
- HITLER ÉS BRAUN ÉVA
B. Előre 2:0. Góllövők: Kaku6rás és
íteerén
a nácillanitási
bíróság I a fl» V & é
szi, Kovács. Somogvi—Sz. Bás- ügye
"
l
ó
H
Ö
14
tya 2:1. GólIÖVÖK : B a t a n y a i , előtt. A müncheni
nácitlaidtó keresek kar- ésKárász-níca
zsebórákat
Márton, ill. Pejkó.
PostásHonvéd 2:1. Góllövők: Fátyol, bíróság október 15-re tűzte H (veckerórát is), ezüstöt, briíGalambos, ill. Barna. SzVSE— Hitler és Braan Éva ügyének liánsékszereket magas áron. —
Ora- és ékszer javítást vállalok.
SzAK 1:0. Góllövő: Pntin. Sző- tárgyalását. A főügyész
mindreg—Bajtárs 14:0. Góllövők:
ÜZLETI állvány,
bármilyen
vagyonának
elkobzá- szakmának megfelel, k tiszta
Borbély (5), Bakai (3), Nagy keltőjük
(3), MusztáK (3).TiOSz—Húsos sát javasolja.
rekamié olcsón eladÓL Madáchutca 16., asztalos.
HASZNÁLT, jókarban lévő cserépkályha eladó. Tudakozódni
Apponyi Albert-utca 14.,
az
udvari lakásban.
ELADÓ: asztalok, székek, kaPéntek, 8-án 7 órakor:
Pillangókisasszony.
D. bérlet 1. napé, könyvszekrény, könyvespolc. Tisza L.-körnt 33., ÍI. 6.
Rendes helyárak.
CSIPKEBOGYÓT minden menySzombat, 9-6n 7 órakor:
Éva. A. bérlet 2. Rendes h e l y nyiségben vásárolok. Gyümölcstelep, Cserzy Mihály-u. 1/b.
árak.
iVasárnap, 10-ón d. u. 3 órakor: Az idegen gyermek. Béileiszü ANGOL gyapjúszövetből használt férfi télikabát, pritna álnct. Mérsékelt helvárak.
eladó. Gyárfás férfiVasárnap, l(Lén 7 órakor;
Éva. E. bérlet 2. Rendes hely- lapotban
szabó, Br. Jósika-u. 4.
árak.
FÉRFI átmeneti kabát,
egy
Hétfő, 11-én 7 órakor:
Emlékünnepéig,
Szeged felsza- férfi télikabát, irhabunda, albadulásának évfordulóján. kalmi
áron eladó. Délvidéki
Kedd, 12-éii. 7 Órakor:
Csongor és Tünde. »I« bérlet 1. Bolt, Tisza Lajos-körűt 48.
SZKP hosszú férfi bőrkabát olS w r d a , 13-án *1 órakor:
Éva. »P« Bérlet 1.
Csütörtök, 14-én 7 órakor:
Btanco PWhet elárultatdsa. Sca- csón eladó. Bocskor-utca 6. sz.,
II. em. 11.
pin cungjel.
Bemutató bC rlet 3

Elslia^szerben

iclvesz

a

hefi műsora

Színház

Ismerkedési ösSaejáretól. A
Értesítjük az üzemi és szak- KISOS* október 9-én, szombamai oktatási felelősöket, hogy a ton este fél 9 órakor helyi sészemináriumi füzetek megérkezben zenés-t&noos
ismer ke i összejövetelt rendes, melytek. Átvehetők a szakmaközi
re h kereskedő kortársakat és
titkárságon.
f ozsfttartozóit ezúton is megSportteWősöfc értekezlete a hívja a Vezetőség. Fogyasztás
szakszervezeti Kékbe/irtn szóm- i nem kötelező! Belépődíj nincs!
haton délután 5 órakor lesz.
|
A fodrászaiul!
azuKcsoportja felkéri a szemináriumra
jelentk ö tagjait, hogy 8-áa
este 6 órakor a szakcsoport hivatalos
helyiségélen megjeBUDAPEST 1. 6.30: Hajnalt z.
lenni kötelesek a szeminárium
,) 30- Kalurádfő 6 45 Reggeli
megindulása érdekében.
.orns, 7.00; Műsorismertetés.
A kereskedelmi alkalmazottak 9 öo- Áttelepítési kornvánvbitSzIT-csoportja értekezletet t a r t tosság
közleményei
lO.OOi
pénteken délután 6-kor a szak- Hirek 12.00: Harangszó, híszervezeti székházban.
rek 14.00 Hírek 1515 RáÜzemi versenybizottság! titká- dtoístota: 15.56. Müsorismerrok és adminisztratív felelősök te 1tea. 17 00: Hírek 20 00: H»értekezlete pénteken délután 5 i-a i sporthírek 20 20 Hirek
órakor lesz megtartva a szék- és krónika oroszul 22.00- Hírek Mit hallunk holnap? 0 1 0
házban. Megjelenés kötelező.
HÍrek és krónfka
franciául,
Élelmezési szakszervezet ve- U 20: Hírek és krónfka aogoiuL
zetősége felhívja a malomipar,
Péntek, október 8.
húsipar, édesipar és az élelBUDAPEST I. 7.20: ReggeR
mezési üzemek dolgozóit hogy
10-én délelőtt fél 10 órai kez- zene. 8.00: A Csíki hegyek nödettel egyesülősi
nagygyűlést vényei és virágai között. 8.16:
Matart és egyben tisztújító köz- Délelőtti muzsika. 9.00:
gyűlést is.' Előadó Budapestről gyar nóták. 12.16: Déli hangjön. Pontos megjelenést
ké- verseny. 13 00: Oroszlány bánya.
13.20: Népek zenéje. 14.15: A
rünk
Film jazzegyüttes. 15.00: MaA gépjárművezetők szakszer- gyar bor di sércte. lG.dö: Schevezete taggyűlést tart vasárnap fje rt dalok. 17 10- A Hadifogol*
reggel 9 órakor a szakszervezeti ITiradó rádióközleményei. 17.15:
székházban, megjelenés kötele- A Vöröskereszt közleményei. —
ző. Szaktársaink e napon az 17.40: Az u j magyar bútor Tmagitációs munka alól mentesül- nepe. 18.00: Énekkar.
18.30;
nek. Szom(aton este fél 9-kor Hangos Híradó. 19.00. Operettvezetőségi ülést tartunk, veze- részletek. 19.15: A Falu Hangtőségi tagok megjelenése köte- ja. 20.35: A cseh filb-irmőlező.
oifcws zenekar játszik. 21.40:
Sdmfóm'kus jazz! 22.25- \ V6Hírlapterjesztők
röskereszt fcöileményei. 22.30:
pénteken délelőtt 10 órafc
Hanglemez. 23 20: Zongora muszakszervezeti székházban.
zsika,. 0 30: Hirek eszperantó
A hírlapterjesztők szakszer- nyelven.
vezetének rendkívüli taggyűlése
BUDAPEST H. 17.00: Ötórai
ma, pénteken 11 órakor a szak- tea. 18.00: A Ssornsz-dsfvr neszervezeti székházban.
vében. 10.50: Hanglemez. 19.09
Azok a munkanélküliek, aki- Jobb ké^őn, mint soha! 39.30í
ket többszöri lelStogatás alkal- Emlékezés AggliAzy Károlyra,
mával sem találta* lakásukon, 20.00: Könnyű tartamok. 20.16:
saját érdekükben haladéktala- Sporthíradó. 20.30: A rádió
nul jelentkezzenek ti* ex irá- badegyetáina, 21.15: Kivánosá
köl<3
nyú ellenőrt-* • t végző
fi mikrofon. 21.30: Szív
22.00: Mesteirodánk'an, Jtarx-tér 20. <5L:n- - i - ' r t szívesen.
;
i- k mu kélnek.
kaközvetitő Hivatal.)
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Rádió

1 Szegei! illasa nmwb Színház
láfsztabizáft'tá »0s9?a:
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Szegedi AUami Nemzeti

fósfctrsskeildk itsvaia

i'éníek.
OktóbeT
Október
Október

p r ó

október 8. Szatymaz:
15-én Alsókózponton:
22-én: Makó:
Fetaőfcöipont:
24-én:

IDEGEN GYERMEK.
SCAPÍN CSINYJEI
SCAPTN
IDEGEN CSINYTEI
GVERMER

i r d e í é t e
TÁSKA T.ROGEP és egy sodronyos csőágy eladói. Horváth Míhály-utca 3. ((Meckinikusnftl.)
BALKAROS gép jókarban eladó. Beoeey-utoa 17.
KUKORICASZAR eladd. Tud.
Damjanich-utca 11., Tatáménál.

^~cTKtAtis

1

LÁW8

SZERDÁN Szegedtől Röszké%
elvesztettem Ra jnai I.ászlő névre szóló igazolványaimat. Károm a h. megtalálót, jutalota
ellenében a d j a le Nerocs (akácául oa 23. alatt.
BŐRKABÁTOK hosszú é s fB»
vid, férfi é* n«i mérlék utéfc
elsőrendű bőrből, festések ó i
javítások szakszerűen k é s z ű t
nek Csordás
bőrruha kő.szít®
mesternél, Szent Mfklós-n. t
ORftM nézni! L t e b m a n n s z e »
üvegen. Fotó-lahoralórium. —
Kelemen-utca 12.
ÍIAROMPEDALOS
Hamburgíf
zongora, kifogástalan állapotban bérbeadó. Széchenri-tér
lioivith gyümölcaüzlet.

m

MAJOR gyorsíróiskola n j tánfolyama 11-én kezdődik. Beírás ma és holnap :Bocsfcayra. 4.

&

K

'ii.

SAJÁT bútorral albérletet keresek. Cim a kiadóban.
4 szobás kakásért 2 szobásat
cserélek. Cim a kiadóban.
GARSON, konyha nélkül, fürdőszobás, Belvárosban, bútorral
átadó. KőltségmegtéritéseeL —
DELMA G V AHOHSZ AU
"Sürgős 3« jeligére.
politikai napilap.
BELVAROSBAN 1—9 személy
Feieiős szerkesztő:
részére kiadó szoba-konyha. —
DR. ANIAI.FFY GYÖRGY
Egyévi bór előre fizetendő. Cim
Felelős kiadó
a " Iriadólan.
DR /.OLD SAN DOH
KCyiNBEJARATU
bútorozott
szoba 1—3 személynek azon- Seeikeszloicf'"".iólíaí utca 4.
nalra kiadó. Somogvi-u. 1., 1. Kelelö* szc. ncfztől telefon 1931
SZOBA-konyha. eiő zotris lakás
s ^ - v - o í r t r a • ;i telefon: 1'IS.
Imtorral Sürgősen átadó. Egyes '
bútordarabok külön is. Érdek- • " ^ " ^ ' I . ^ ^ Í M Í ' W ? * * * *
lődni kedd reggel 8—10 óráig.
KUiaohivt •.: Kár i z-utca 8.
Hétvezór-utca 9.
Telefon: 325
Ar x-e< leizeit soz:e:iten
HENTESÜZLET t e l j e s bereode- díjazottak
!••zéssei átadó. Erd.: Tálair-u. S.'/*. iuri» •><'•
K. TezctO. teoao/ t — o
Vargánál.

