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A francia munkásság
támogatja a bányászok
sztráikiál
Szerdán este befejeződtek
azok a megbeszélések, apielyeket a Biztonsági Tanács
hat isemlegese tagja Bramuglia argentin külügyminiszter elnökletével folytatott. Bramuglia az értekezleten közölte
»semleges«
kollégáival, hogy Visinszkij
szovjet megbízott az ő kérdésére kijelentelte, hogy a1
[Szovjetunió fenntartja azt az
'álláspontját, hogy a berlini
kérdés néni a Biztonsági Tanács, hanem a Külügyminiszterek Tanácsa elé tartozik. Brantuglia kijelentette
azt is, hogy a berlini kérdésijén közvetlenül nem érdekelt hat tanácstag nem
dolgoz ki semmiféle határozati javaslatot a tanács elé
(terjesztés végett.
Bramuglia, a Biztonsági
Tanács elnöke szerdán este
bejelentette, hogy a Biztonsági Tanács pénteken délután újból megkezdi a berlini kérdés tárgyalását.
Jléf leszerelési
javaslat
fiz UNO isoHíikai bizottsága. eíőlí
Az UNO Politikai Bizottsága most összesen hét leszerelési javaslattal foglalkozik. Első helyen a Szovjetunió javaslata van, melynek érteimében
,
valamennyi
nagyhala
lom egy éven belül egyharmadára csökkentse
haderejét és ezenkívül
kötelezze magát az atomfegyverkészletek mejjsemmlsitcsérc s az atomfegyvergyávtús inegli!tására.
•A többi javaslat nem tartalmaz konkrét indítványt.
Maíffs j éíiúsí kell íoíftaltif cz atomerő
ügyében

Csütörtökön délelőtt öszBzeüit az UNO Politikai Bizottsága állal szerdán megvalasz'lolt albizottság. Malik
szovjet megbízott felszólalásában hangsúlyozta, hogy
minden határozati javaslatot figyelembe kell
venni, bármilyenek is az
atomerőbizottság eddigi
határozatai.
Az UNO Közgy ülésének
mostani időszakán
állást
kell foglalni az
atomerő
ügyében. A Szovjetynió szerint a leszerelés és az atomerő kérdése közös probléma. A leszerelés előfeltétele az is, hogy betiltsák az
atomerőnek háborús célra
való alkalmazását.
Terjed
országi

a

franciasztrájk

Almeurlhe-et-Miselle meei munkások és vasacélnyászok sztrájkja kétsze-

E

ri 22 napj: munkabeszüntetés után győzelemmelf végződött. A vasgyárosok szövetsége kénytelen volt elfogadni a sztrájkolólc követeléseit
és a megegyezés értelmében
a béreket 20
százalékkal
emelték. A vasmunkások hatalmas győzelme
kétségtelenül meg fogja
erősíteni a több mint
másfél hete tartó hánvászsztrnjk helyzetét.
A bányászsztrájk teljes egységben folyik. A kikötők rakodómunkásainak 24 órás
sztrájkja az összes francia
kikötőket teljesen megbénította. Lyonban a vasutasok
nagy többsége a sztrájk mellett foglalt állást és sztrájk*
ba léptek a brestí pályamunkások is.
Az oíasz
újfasiszta
mozgalom
betiltását
követelik
a
képviselőházban

Ujabb szovjet
segítség
Berlinnek
Kotikov vezérőrnagy, Berlin szovjet városparancsnoka fogadta a berlini demokrátikus blokk képviselőit és
támogatásáról
biztosította
őket a berlini lakosság nyomorának enyhítését célzó
téti szükségprogram megvalósításában.
Kotikov kijelentette, hogy
november elején tüzelőanyagot, a legközelebbi jövőben
pedig 24 millió márka értékű textilárut, készruhát és
cipőket osztanak kL Közölte, hogy a szovjet övezet
elegendő tüzelőanyaggal rendelkezik a német főváros
iparának ellátására és megallapitolla, hogy a »berlini
helyzet ismét rendeződnék,
ha a nyugati hatalmak nem
gördítenének ujabb és ujabb
akadályokat a főváros lakosságának ellátása elé*.

Szeged, 1348 Október 15, Pén^

inagpr munkásságot az MDP
3 i¥3s tervi kovácsolja össze

— mondotta Piros László elvtárs a CG T
kongresszusán

A CGI kongresszusának csütörtöki teljes illésén Piros László
elvtárs a magyar Szakszervezeti Tanács képviseletéfjen szólalt fel. Beszédében hangoztatta, hogjr 1,600.000 magyar dolgozó nevében üdvözli a francia dolgozókat. Azoknak a dolgozóknak a nevében beszélek
— mondotta —, akik hosszú
küzdelem után a fasizmus, a.
reakció és a 'jobboldali szociáldemokraták
mesterkedéseinek
legyőzésével teremtettek meg
egy gazdaságilag és politikailag
erós Magyarországot. Ennek a
virágzó országnak a felépítése

nálunk a Marshalt-terv nélkül
és csakis a Alarshall-terv nélkül
volt lehetséges. A tovibbiakl»aa
hangsúlyozta, hogy a magyar
munkásságot a Magyar Dolgozók Pártjának hároméves ter/a
kovácsolja össze és az ország
ennek az egységnek köszönheti
hatalmas üfcemi újjáépítését.
A terv sikere biztosítja az oz>
szág szilárd aazdasűgi "és poíé
ti kai helyzetét. A magyar munkásság — mondotta — őszinu
együttérzését nyilvánítja aírea*
cia dolgozók küzdelmével és
harcával.

Keretk@de!ml küSdötlség indul
Prágába és léniába
A hét végén magyar kereskedelmi küldöttség utazik
Prágába, hogy a november
1-éu lejáró magyar-csehszlovák árucsereforgalmi egyezni én vl megújítsa. A tárgyalásokon 1949 végéig szabályozzák a kél ország közötti

árucsereforgalraat, amelyet
kiszélesítenek.
Nébáuy napon belül magyar kereskedelmi küldöttség utazik Rómába is a lejárt magyar-olasz árucsere*
forgalmi egyezmény, meghosszabbítására.

Csütörtökön reggel 7 órától 10 óráig sztrájkoltuk' az
olasz állami és városi alkaltoiazottakris. A vasutas szrájk
csak két óra hosszat tartott.
Az olasz állami tisztviselők és alkalmazottak tüntető . sztrá jkjához csatlakoztak
a láviró és távbeszélő alkalmazottak is. A távíró és távNépszámlálás decemlier
beszélő forgalom csütörtökön délelőtt teljesen mejjF&ntos mezőgazdasági vonathozása rendeletedet hozott
szünt.
a
GF — Makói kis és hőzépparaszlökheti 4000 hoídr j
A keresztény szakszervezetekhez tartozó álla' hőinek htsgymnfermclési szerződést
ni! alkalmazottak is cs-,1A Gazdasági Főtanács csüA1 hadifogoly-szolgáim engedélyezett a GF az épülakoztak a sztrájkotokletek és raktárak rendbeho
törtöki
ülésén
megszüntette
kiadásaira
hoz.
zására.
a
cipőtalpalási
dijak
kettős
egymillió
forintos
ujabb
keEbben az akcióban a szakCukorrépa vételár fejében
szervezeli egység ismét meg- árrendszerét, mert az utal- retet engedélyezett a GF.
váuyvállás nehézkes volt és A jövő év végéig
első részletként 70 kiló fevalósult.
Az olasz képviselőházban visszaélésekre adott lehetőiniilió forintos bem* hér kristálycukrot kapnak
a cukorrépatermelők.
egy kommunista és egy ke- ségeket.
házási
reszténydemokrata képvise- Az cgys&íes javítási diA GF a közúti fuvarszükjavaslatot
dolgozott
ki
a
lő követelte a kormánytól, jakat a fcfivelkczőfeépp GF
séglet lebonyolítására
állapította meg:
hogy az újfasiszta mozgatehergépjármű fuvar**
az állam! kezelésire vett
lomra alkalmazza az alkot- 1. I. osztályú szegei bőrzásl nemzeti vállalat
MAORT beruházásaira.
mány rendelkezéseit, amely talpalás az eddigi 36 forint
létesítését határozta el, mely
Elhatározta
a
GF,
hogy
a
szerint
helyett 28 forint, II. osztáfuvarozást a MATEOSs
nem szabad megenged- lya 27, III. osztályú 26 fo- most megalakult Burgonya- abevonásával
látja el.
és
Hagymakereskedelmi
ni fasiszta mozgalom, rint
Elhatározta a GF
Nemzeti
Vállalaton
kereszvagy párt újjáéledését.
Az aszály- és fagykártül
Ennek értelmében követeltejátvevő körzetek' felálral
i
ték az »olasz szociális moz- kapcsolatban a GF adóel- 4009 holdon hagymateplítását, *
galom* azzonali feloszlatá- engedést engedélyezett Bé- melcsi szerződést köt a valamint a vasöntő szaksát
kés. Bihar, Csanád, Csong- makój hagyniavidékea munkás ulánképzés biztosíkis- és középtására Vácott egy
Amerikából
aranyat rád, Hajdú, Heves. Szolnok. dolgozó birtokos
Pest, Szabolcs és Szatmár
kohászati és öntvipMi
kap Titó
vármegyék aszály- és fagy- parasztokkal. A termelőkszakiskola
nek
holdanként
100
forint
Szerdán hivatalosan kö- kársujtotta gazdái részére. termelési előleget biztosíta- felállítását
Elrendelte a GF
zölték Londonban, hogy rö- Az adóelengedésben a 15 nak.
videsen jelentést
várnak holdon aluli gazdák része- A sertésállomány minősé- a fővárosi javadalmi hiazokról az »igen kedvező sülnek, ha legalább 50 szá- gi javítására a GF
vatal
eredményekről*, amelyeket zalékos aszály- és fagyká2 millió forint költség felállítását.
a Jugoszláviában államosí- ruk volt.
A tervgazdálkodás érdekétott brit javak kárpótlása ér- Az eddigi készleteken fe- gel sertés törzstenvészeii alapot lélcsit.
ben pontos adatszolgáltatás
dekében folytatolt tárgyalá- lül további
A serlés vándor-lörzstenyé- elérése céljából 1918 decem269 vagon buza
sokon elértek.
Hivatalos
amerikai közlemény szerint felhasználását engedélyezte szetelc szaporítására félmillió ber 31. napjának éjféli álszeptember második felében a Gazdasági Főtanács Ínsé- forint hitelL engedélyezett lapota szerint
a GF.
18 millió dollár értékű ges vetőmagakcióra.
népszámiálást tartanak.
jugoszláv aranyat szabaAz erre szolgáló kérdőivek
Ujabb másfélmillió forin- A MOSzK részére félditoltak fel Amerikában tot szavazott meg a GF
millió
előállításához szükséges ö s Tito részérő.
fekAiák felszerelésén® forint épitési hozzájárulást szeget a GF megszavazta.
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Sztálin szellemében
a szocializmus
győzelméért

A bókebiráskodásróP
tartott igen érdekes előadást
csütörtök délután az Ügyvédi
Kamara nagytermében dr.
Lóránt László ügyvéd, a szegedi Ügyvédi Kamara elnöke.
Előadásiban rámutatott annak a jelentőségére, hogy a
községekben felállítandó békebiróságok működése menynyire nlegkönnyítené a jogkereső falusi kisemberek helyzetét. Azonkívül tehermentesítené a járásbíróságokat is,
mert a falusiaknak nem kellene párforintos peres ügyük
elintézéséért városba gyalogolni, hanem a helyszínen eev
szak- 69 két laikus bíróból
álló tanács döntené el a vitás kérdést. A békebiróság
felállítása a dolgozó parasztok érdekét szolgálná s felállítása a demokratikus igazságszolgáltatást segítené elő.

A C s e h s z l o v á k i á b a n tanuló f u g o s z i á v Ujak
határozata
a Csehszlovákiában tanuló fugosziáv ifjak szövetsége Práprában ütést tartott és azon ho zott határozatában
kimondotta, hogy fáradságot nem kiméivé törekszenek arra, hogy a
jugoszláv ijjnság közbelépésével
segítségére legyenek Jugor
tzláoia dolgozó népének abban, hogy a JuKP élére olyan ve*
Vetők kerüljenek, akik Jugoszláviát visszavezetik azoknak a
Képeknek táborába, akik Sztálin szellemében harcolnak
a
szocializmus
győzelméért.

'

-
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Halálos iiéieft
a gyilkos nyitások bűnügyében
A budapesti népbiróság
csülör'ákön hirdetett ítéletet a gyilkos nyilasok bűnügyében. Mint
ismeretes.
Bokor Sándor és társai 1914
decemberében és 1915 januárjában többszáz üldözöttet végezlek ki. A népbiró»ág valamennyiüket biinösaek mondotta ki háborús
és népellenes bűntettben és
ezért Bokor Sándor péket,
fiaál György cipészt. Tátrai
Dezső fodrászt, Ilajgotó La-

jos borbélyt, Duboly Miklós
volt BES2KART alkalmazottat, Hollinger Antal ny.
kocsivezetőt, Szedlacsek Géza tisztviselőt, Déri (Dregán)
Miklósnét. Gáncsos Zoltán
segédmunkást. Déri (Dregán)
Miklós cipészt, Czigány Ferenc maganalkalmazottat halálra és teljes vagyonelkobzásra,
Bokor Sándornét.
Kun Károlyt életfogytiglani
kényszermunkára s vagyonelkobzásra itéltc.

8 szovjet szakszerve- Magyar BuÜuráiis
Bukazete* mVm'ü táviraté d e l e g á c iróe sment
tbe
fi CGÍ liöngtessztssánah A magyar-román kulturális

A Szovjetunió Szakszervezeti Szövetsége üdvözlő táviratot intézett a CGT 27.
•agy gyűlésére. A távirat sikert kiván a francia dolgosak nagy harcához.
x VolÖburgonyaigénylők!
Azok az első jegyzéken szereplő igénylők, akik a vetőmagot még nem vittek el,
15-én vigyék el, mert ellenkező cselben más igénylőknek lesz az kiutalva. Széledi Földműves Szövetkezet.

egyezmény végrehajtása céljából magyar-román
vegyesbizoltsúg ül össze Budarestben.
A magyar kulturális delegáció
Nógrádi Sándor miniszter elnökségi áltamlilkár vezetéséül csülörtököu délután Romániába
utazott.

(

Prága, október 11. A prágai
esküdtbíróság halálraítélt há•osn feketézőt, akik élelmiszerJegyeket loptak és ezekkel üzérkedtek. A három halálraítéltet
e prágai törvényszék udvarán
v
kivégezték.
— 9 HÓNAPI BÖRTÖN KÉT
BETÖRÉSÉRT. Fodor
Péter
többszörösen^ büntetett előéletű
makói lakos a közelmúltban két
kisebb betörést követett el Battonyan, amelyeknek során kerékpárokat és ruhaneműt zsákmányolt. A szegedi
tórvényBzék
kilenchónapi börtönre
Kélte.

Csütörtökön délután a Fórom
Klubbcíra a MagyarSzovjet Művelődési Társaság
szegcdi csoportja
rendezésében Lányi Sarolta irónő tartott előadást Makarenkóról,
o nagy szovjet pedagógusról,
igen szépszámú
érdeklődő
közönség előtt. Előadásában
részletcsen ismertelte Makarenkó
ételét és
gazdag
tapasztalait, amelyekel
tpedagög'a'
hőskölteményében*,
az Uj ember kovácsában foglalt össze. Makarenkő valóban ui emberekel
formált
azokból az elhagyott, züllés,
nek indult
gyermekekből,
akik más körülmények
között az emberiség söpredékévé váltak volna. Életművéből
sokat tanulhatnak pedagógusaink, akiknek ma már meg"
van a lehetőségük arra. hogy
öntudatos, becsületes fiatalságot nevetfenek.

Szegedié AUami Nemzeti

Színház

m ű s o r a
Pénteken, 15-én este 7 órakor: Carmen. »0« bérlet 1. Rendes

helyárat

Bigoietto• Ifjúsági előadás.
B'anco Posnet színvallása

Eva. Bérleszünet.
Csongor és Tünde Bérleszünet
Csongor és Tünde. Bérletsz.
Csongor és Tünde. »U« bérlet 1.
Blanco Posnet színvallása. —
a előadása.
Csongor és Tünde. »S« bérlet 1.

Az alábbi hadifoglyok érkeztek Máramarosszigetre. Ezek a
hadifoglyok a hét végén érkeznek haza otthonukba: Kiss Mihály 1912. Szeged, Arany János-utca 2., Kacsa Lajos 1913
Szeged, Délibáb-utca 26.. Albert
Ernó 1919. Szeged,
Kálmánutca 10. Bönde József 1917.
Szeged-Alsótanya, Csifcí Lajos
Szeged, 1919. Rákóczi-utca 15,
Kis Józset 1911. Szaged-Szentmihálytelek 477.,
Kecskeméti
Péter 1910. Szeged. Tompa-u.
4., Kuczora László 1925. Szeged
Lajkó Vince 1919. Szeged, Németh János 1913. Szeged, Tálfintea 74., Paga Mihálv 1919.
Szeged, Rácz Gyula 1921. Szeged, Jósika-utca 21., Tóth Géza 1919. Szeged-Atckháza, Adai
Mátyás 1916. Iviskundorozsma,
Zsornfcó'-utca 128., Csomor János 1910. Dorozsma.
Megérkezett Debrecenbe a 45.
hadiíoeolyszerelvény,
amelyen
főieg Kiev és
Ural tájékáról
jöttek haza volt hadifoglyok.
Ezzei a szerelvénnyel megérkezett a 65 ezredik hadifogoly.
Ujabb szállítmányra a közeli
napokban lehet számítani.
Lajkó Vince (1919. Szeged),
Lippav Péter (Dorozsma), Páger Mihály (1919. Szeged). Balázs László (Sövényháza), Bőmbe József (1917. ézeged-Domaszék 568), Albert Ernő (1919.
Szeged), Balázs Mihály (Sövényháza), Berta Jáno3 (Sándorfalva), Sz. Nagy József
(1901. Szeged), Adai Mihály
(Dorozsma). Nácsa Lajos (1913.
Szeged, Délibáb-u. 26), Kiss Mihály (1912. Szeged, Arany János-n. 2), Faragó Szilveszter
(Szőreg), Gémes Béla (Kistelek), Tóth Géza (Szeged-Átokháza 1037), Kiss Józset (1911.
(Szeged-Szentmiháíytelek 477),
Kovács István (1918. Szeged),
Resta MiháJy (1923. Szeged),
Szél István (1902. Szeged), Verebélyi Titusz (Kistelek), Vas
Pál (Földeák), Vörös István
(Kiibekháza), Somor János (Dorozsma),* Csobán György (Kétegyháza), Rácz Gyula (1921.
Szeged), Németh János (1913.
Szeged), Gyalik Péter (1919.
Szeged).

LUDAS MATYI SZEGEDEN
•Háromszor ven ezt kenden
Ludas Matyi visszat...« —
hangzott fel a dacos büszke
hang: Fazekas Mihály Ludas
Matyijának, az öntudatos szegény parasztgyereknek hangja
az ipartestület nagytermének
színpadin. Körülötte megelevenedett a gögös Döbrögi földesúr pocakos alakja, az un
szolgák hada és velük együtt
a feudális Magyarország elnyomott szegény népe is. A
nagytermet megtöltő közönség
— főként diákok, iskolások —
áhítatos figyelemmel nézték a
szépen pergő előadást: Ludas
Mqtyi történetét, amelyben
végül ís gyóz az igazság, a
nép igazsága.
Mindezt pedig nem élő alakok játsszák, hanem ízléssel
faragott, élethű bábuk, amelyeket az lncócu-testvérpár:
Kálmán és Dénes szorgalma,
ügyessége, leleményessége állított elő. Hat munkatárssal
dolgoznak ebben a modern
bábszínházban, amely Európa
egyik legnagyobb bábjátéka.
A bábuk" összeállítása a maguk alulról mozgatott zsinőrozásávai egészen egyedülálló és
mondliatm a nagy színházak
illúzióját keltik. A színpad
négy méter hosszú, két méter

magas és a mélysége, távlata
is két méternyi. A bábuk 80
centiméter magasak és akkora
ruha, kell nekik, mint etry háromeves kisgyermeknek.
A
valóban művészi díszleteket
Sándor Pál színházi diszlettestó készítette.
Ezt a nagyméretű, kulturális értéket jelentő bábszínházat az elműlt hetekben építették ujjá. A mulf év során országos körúton voltak. Dunántúl és a Nagy-Alföld több
városát, községét járták ba.
Ma, pénteken áz ipartestületben tartanak három órakor cs
öt órakor egy-egy előadást.
Utána ismét továbbindulnak
Makóra, Hódmezővásárhelyre
és a Tiszántúl többi városaiba.
Müsortervfiki© a Ludas Matyin kívül felvették a Toldit,
Háry Jánost, Hófehérkét. A
niult évi darabok közül pedig
Az ember tragédiáját és a
Rigolettót is. Ez a bábszínház
elsösorhan a tanulóifjúság számára készült, hogy népszerű
formában ismertesse meg az
irodalom legszebb darabjait.
Biztosak vagyunk benne, hogy
a mai előadáson egyaránt szórakoznak és nevelődnek majl
a fiatalok.

A vasárnapi Szabad H
ansfácíó

Szegedi Cipö. Orion bőrgyár.
Az október 17-i, vasárnapi
Ujszegedi Kend. OTT.
Szabad Nép-agitációra a kerületekhez beosztott agitátor elv- Fodortelep (Vásárhelyi-suián: ti
110): Kerület. Lippai gőzt'.
társak reggel 8 órára jelenjenek
Fás szaksz. Hídépítés. Közmeg a következő beosztás szetisztasági t.
Angol-Magyar
rint a kerületi párt házakban:
Jutafonó.
Belváros I. (Kálvin-tér 6): Ke- ösomogyitelep l.—17- (VII.u.l:
rület. Bőripari Szöv. Bőripari
Kerület. Mérnök szaksz. Kótszakszerv. Vasas szakszerv.
rótelep. Villa mo3v. l'ick sza.Színház. Tömegszervezet.
láminvár. Vizmütelep. VenBelváros JL (Kálvin-tér 6): Kedég látók. Tűzoltók. Málierd.
rület. MAV nyugd. MÁV ÜV.
Mozisok. Zenészek.
Kisosz. Vaosz. MAV Rókus. Ujsoniogyitcjep (Iskolaépület)?
Belváros III. (Kálvin-tér 6):
Kerület. Magánalk. Moszk,
Kerület. Városházi p. Közig.
Hűtőház. Bankosok. Színház.
Városi nyomda. Nyomdász- KeeekCstelep (Csantavéri-u. 16)*,
szakszervezet.
Kerület. Máv. Fűtőház. Máv,
Belváros V.—VI. (Aradi véroszt. mém. Vágóhíd.
tanuk-tere 3): Kerület. Pos- Újszeged (Népkert-sor 9): Ketás szakszerv. Postás pártsz.
rület. Partiskola. HonvédségDélmagyar. Háztart. szaksz.
Tömegezerv. AVI.
Házfelügy. Ruházatiak. Szín- Józseítelep
(Jójárt-vendéglő)'
ház. Diák szöv.
Kerület. Kertészet. TömegBelváros IV. (Kárász-u. 9): Keszerv.
rület. Tömegszerv. Orvos sz.
•
Nékosz. Vasutasszakszerv.
Rókus I. (Kossuth L.-sugárút
Felhívjuk a tzcnrinár'umve-i
26): Kerület.
Konzervgyár. zető és oktatásfelelős
elvtársak
Winter kefegy. Ker. alk.
figyelmét, hogy 15-én délután
Rókus II. (Kossuth L.-sugárut 6 órakor részükre a Kálv'n-tér
53): Kerület. Könyvkötő sz.
Pedagógusok. PoJó Cipögy. 6. Szám alatt' székházunk nagytermében összevont
értekezleTómegszerv
Rókus 111. (Kossuth L.-sugárut tet tartunk a 18-án meginduló
kapcsolat53): Kerület. Dohánygyár. szemináriumokkal
Szegedi Kender. Lemezgyár. ban. Elvárjuk az
elvtársuk
Móraváros I.—II. (Móra-m 3): pontos megjelenését.
Kerület. Gyufagyár. Déma cipógyár. Márkus gőzfürész.
Tanosztály.
Egészségügy.
ma
Egyetemi pártsz.
még megveheti, nem késő
Alsóváros I. (Róka-u. 21): Kerület. Mémosz. Máv. forg.
Gépkocsiz. Textil szaksz.
Alsóváros II. (Földműves- és
Osztálysorsjegyé!
Szabadsajtó-u. sarok): Kerület. Fékosz. Kisvasút. Máv.
p&lyaf. Tisaa-malom. Malomfőárusitónál
ipar. Ujs*. Gőzt. Varga köx Halálozás. Fájdalmas szívtél.
Keternen-aica
ií.
vei ' tudatjuk, hogy szeretett
fiunk, testvér és rokon, ifj. Felsőváros I.—II. (Római-krt.
Húzás:
oht. tó és 19
Farkas János agráregyetemet
23): Kerület. Gázgyár Első
végzett oki. gazdász életének
25-ik évében október 13-án tragikus körülmények között el- S z e n z á c i ó !
Szenzáció!
hunyt. Engesztelő szentmise okSzombattői
minden
este
Gombos-Laisztner
tóber 15-éu délelótt 9 órakor revü társulata ragyogó számokkal először Szegeden eurőpahiri
lesz a felsővárosi
minoritatemplomban. Temetése 15-én 1 3 t á n c - é s é B 8 H r a S i v é s z n i J é s ^ í í n c 8 s t e ? S é p í é v 5 l
délután fél 4 órakor lesz a felBelépődíj nincs! Asztalrendelések számozott sorrendben
sővárosi Gyevi-temctőben. A
gyászoló Farkas-család.
RAFFAY é t t e r e m - ó s k á v é h á z

Előadás Maka'-enkóró!

Próguban h v é g e s í e h
három i e k e i é z ő t

Szombaton, 16-án d. n. 3-kor:
Szombaton, 16-án este 7-kor:
Scapin csínyjét »A« bérlet 3.
.Yasárnap, 17-éu d. u. 3 órakor:
.Vasárnap, 17-én este 7 órakor:
Hétfőn 18-án este 7 órakor:
Kedden, 19-én 7 órakor:
Ssordán, 20-án 7 órakor:
Scapin csínyjét »E« bérlet
Csütörtökön, 21-én 7 órakor:
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Megkezdődött
az MDP funkcionáriusainak
felülvizsgálása
. Pártunkban megkezdődött a fnnkcionárinsok felöltezsgálása. A Párt központi vezetősége 40 bizottságot
küldölt ki, amelyeknek feladata a megyei, nagy budapesti kerületi és nagyüzemi pártbizottságok, járási és
városi végrehajtó bizottságok, tömegszervezeti, közigazgatási és a termelési vonalon fontosabb pozíciót betöltő funkcionáriusok, továbbá azoknak felülvizsgálása,
akik további vizsgálatot végző bizottságokban vesznek
részt. A kiküldött 40 bizottság Nagybudapest valamenynvi kerületében és üzemében, ezenkívül Északpest, Baranya, Csongrád, Nagyszeged, Bihar, Heves, Esztergom, Komárom. Hajdú, Szolnok, Abauj, Csanád. Fejér
és Szatmár vármegyékben kezdték meg működésűket.
Békésmegyében pedig már be is fejezték. A bizottságok
megvizsgálják, milyen tevékenységet folytatott az illető
funkcionárius a felszabadulás előtt és után. hogyan végezte pártmunkáját és hogyan teljesítette kötelességét a
demokráciával szemben.

Csali m k a magyarok nem kannak
álBampolgársápt Csekszfová^áfpn,
akiké 2 évnél kosszakls fdöre ítélte!
a népk réság
A csehszlovák minisztertanácson jóváhagyott törvényjavas'at a belügyminiszter kötelességévé teszi, hooy
SO napon belül állítsa ösz«zc és juttassa el a helyil hatóságokhoz azoknak a maCrarnemzeliségü személyeknek névjegyzékét, akiket valamilyen csehszlovákiai nép-

biróság fasiszta vagy államellenes bűncselekményért 2
évnél hosszabb szabadságvesztésre itélt. A csehszlovák állampolgárságot csak
azoktól lehet
megtagadni,
akik az említett névjegyzékben szerepelnek. Ezek száma hozzávetőlegesen 650.

Szeged törvényhatósági bizottsága

elfogadta az 1949-es
városi költségvetést

Uj összetételében csütörtök délelőtt ült össze először a város törvényhatósági bizottsága. Az MDP padsorait megtöltő munkások,
parasztok és haladó értelmiségiek mellett most már a
Kisgazdapártot is ténylegesen kisgazdák, kisparasztok
képviselték. A törvényhatósági bizottság
rendkívüli
közgyűlése Szqged háztartásának és üzemeinek 1949. évi
Tiltakozás

költségyctését tárgyalta.
Gyáni Imre főispán ,megnyitója után Zombori János
elvtárs (MDP) indítványozta, hogy a közgyűlés
táviratilag üdvözölje Kádár János elvtárs, belügyminisztert,
a törvényhatóságok
első
tisztviselőjét és
a Szakszervezeti Tanács
XVII. Kongresszusát.

a klerikális
kulmérgexése

Az indítványt a közgyűlés
egyhangú lelkesedéssel elfogadta. '
Ezután Babarczi Vilmos
(FKP) szólalt fel.
— A Kisgazdapárt, de az
Istenfélő, templomba járó
nép nevében — kezdte meg
felszólalását — olyan problémára kelt rámutatnom,
amelynek megoldása országos érdek. Érdeke elsősorban a katolikus* tömegeknek,
a vallásos kisembereknek,
akik földet és kenyeret kaptak a demokráciától és akik
egyemberként szállnak szembe a multat visszasirókkal.
Dinnyés Lajos mondta legutóbbi beszédében: >A dcaokraUkus katolikusságnak
to kell látnia, liogy a hercegprímás épp oly ám veszély
a katoiikusságra, mint a demokráciára.* A ininiszlere!nök szavalt nem hagyhatjuk szó nélkül, állást kell
foglalnunk ebben a kérdésben itt Szegeden is.
— A városháza közgyűlési
terméből emeljük fel tiltakozó szavunkat — folytatta.
— írjon fel a közgyűlés és
kérje a kormányzattól, hogy
a lelkek békéje és demokratikus fejlődése
érdekeljen
tiltsa bc a Mindszenty-félc
politikai gyűléseket. Akadályozza nieg az egvliázi reakció jobboldali
politikai
kutmérgezését.
Nagy tapsok között fejezte be inditvánvát Babarczi
Vilmos, amit a közgyűlés
lelkesedéssel
egyhangúlag
elfogadott.
LogdSnfSbb k é r d é s :
a beruházás

reakció

poiiiikai

ellen

ság többi tagjának a költségvetés összeállításában kifejlett
munkájáért

Hétmilliótól —
h.irm!nc3tml'Mó!g
Ezután Róna Béla elvtárs,
pénzügyi tanácsnok hangoztatta, hogy a stabilizáció óta ez a
negyedik költségvetése a vá
rosnak. Az első hétmillió fo-

rinttal indult, ez a mai pedig
már 35 milliós
költségvetés.
Különös tekintettel voltak
sl
mezőgazdaság növekedésére, a
tervgazdálkodás megszilárdítására. Bejelentette, hogy az államosított
üzemek
sokkal
jobban tesznek eleget adófizetési kötelezettségüknek,
mint a
hajdani kapitalista
vállalatok.
A munka nélküliségről szólva
hangoztatta a tanácsnok, hogy
nem közmunkákkal kell « problémát megoldani, hanem olyan
üzemek felállításával,
amelyek
a munkanélküliséget
végérvényesen levezetik. A hároméves
terv keretében uj rparüzemefc
felállítására kerül sor s remélhető, hogy Szeged ipari központ lesz és a munkanélküliség
kérdése megoldódik.
Hangoztatta még, hogy a vízfogyasztás 40 százalékkal haladja tul a szükségletet, amit a
közeljövőben felszerelendő vízórákkal kivin a város kiküszöbölni.

mun!fásü)ial é s p a r a ^ t o ^ a }
a

^zlqazcialáa

vezetésébe

Elsőnek Kövt Béla elvtárs irányába halad. Pártom, a Ma(MDP) szólt a költségvetéshez. gyar Dolgozók Pártja nevében
Felszólalása elején hangoztat- a költségvetést elfogadom —
Kövi
ta, hogy az ismertelett költség- fejezte be felszólalását
vetés már a békebelit ts túlha- elvtárs.
ladja, mert már nemcsak újJuto'ma! a kőt'gaajáépítést, hanem az vj épilg
atás) munkövsrasny
téseket is szolgát fa
iacjlobbjainak
Vidovics és társai bűn- dovicsnak az összeesküvés
vonatkozásiján a
Szovjetunió
ügyében a népbiróság csü- szervezéséről és Vidovics elSeres József (NPP) felszólaszilárd, békeakarata
biztosítja
törtökön befejezte a vádlot- vállalta az »ellenforradalmi
számunkra a nyugodt fejlődés lása után Németh László {FKP)
tak kihallgatását és a bizo- kormány* miniszterelnöksélehetőségéi és az uj szocialista kihangsúlyozta, hogy a Kisgaznyiiáskiegészitési
indítvá- gét. A vádlottakra szigorú
társadalom alapjainak leraká- dapárt eddigi törvényhatósági
nyokat elutasította. Dr Sza- Ítéletet kért
bizottsági tagjai a kulákság szesát és megszilárdítását.
lai József népügyész vádbeBelpolitikai téren nagyará- rencselovagjai, a népi demoEzután a védőbeszédek
jzédében Vidoviccsal kapnyú iparosítás alapjait rakjuk krácia ellenségei voltak. Nem;
el. Pénteken
csolatban
hangsúlyozta, hangzottak
le. Uj ipari munkásság fejlő- véletlen tehát, hogy a 23 taghogy saját önző céljait he- folytatják a védőbeszédeket
dik és ez hozzájárul Szegetfen ból csupáii kellő maradt benn
lyezte előtérbe. Tóth Árpád ítélethirdetésre jövö hétep,
is a fejlődés meggyorsulásához a törvény hat óságban. A költrendszeresen beszámolt Vi- csütörtökön kerül sor.
Szeged számára igen lénye- ségvetést elfogadta.
Utána
dr. Kertész Béla
ges, hogy rövidesen megkapjuk
nz első gépállomást, amit majd (RDP) hangoztatta, liogy pártJkövtít a többi is — a (parasztság ja együtt kíván dolgozni a koalíciós pártokkal s a költségvefelemelésére.
A költségvetés egyes tételei- tést elfogadja.
Nyilrai Antal
minlagawkí
ről szólva rámulatott arra, hogy
a szociális és kulturális kiadá- (MDP) a falu és a város közea
sokra 37 százalékot irányozlak ledését látja kibontakozni
Csütörtökön vonta
fdelős- tatta börtönbe. 1911-ben Bagelő. Reméli, hogy a szociális költségvetésből Zombori Jáfcégre « szegedi nópláróság Koz- di Gyulánét és férjét arra akarkiadások ilyen nagy összegére nosué (MDP) a munkanélküBaa tanácsa Schejben Gyula ta kényszeríteni, hogy lépjenek
csökkentését
üdvözli
nem lesz szükség, mert olyan liség
volt szegedi nyomozót Schej- a rendőrség besúgói
közzé,
politikát folytatunk,
amelyben örömmcL Juhász János (NPP)
. ben a felszabadulás előtt leg- amikor azok ezt
vonakodtak
nem ingyenes ebédekkel, ha- indítyányozta. hogy az cetle^es
nagyobb ellensége volt fl bal- megtenni, borzalmasan megnem munkaalkalmakkal
oldjuk megtakarítást a mezőra-da^g
Dénes Leó elvtárs polgármes- meg a szociális
oldaliaknak. A bcsuyósoknak és kínozta őket. Később bevonult
problémákat fejlesésére fordítsák. Hangsú« legkülönbözőbb
gonoszságok- katonai szolgálatra és ott ister a költségvetés összeállításáKövi elvtárs
hangoztatta, lyozta. hogy a leselkedő reakció
nak indokait Ismertette. Le- hogy a közigazgatás még min- a munkásság és parasztság ősznak egész halmaza terheli lel- folytatta gonoszságait
szögezte, hogy szlgoruaa a terv- 1 dig nem mentes a bürokráciá- szefogósával verhető te. Babar*
kiismeretét.
A
népbiróság
a
súlyosan
tergazdálkodás vonalán
halad- tól, de az MDP segíteni fogja czi Vilmos (FKP) felszólalási
Schejben tömegével kínozta
meg a rendőrségre kerülő bal- helő tanúvallomások! után a tunk. Igyekeztünk a beruházá- a város vezetőségét, hogy eze- után Tótpál Mihályné a soösszegei ket a kinövéseket lenyesegesse mogyitelepi apácák felháborító
oldaliakat és még sokan élnek, kegyetlen Horthysta nyomozót sokra minél nagyobb
•kik őrzik a városháza pincéi- háborús és népellenes bűncse- fordítani.
az életképes, gyors, a nép érde- lopássorozatát és sikkasz! ása'f
Köszönetet mondott a Ma-kelt szolgáló közigazgatás ér- ostorozta. Indítványozta, a legben lefolytatott
»vallatások* lekményben mondotta ki bűnyomait. 1932-ben a
Szepesi nösnek és ezért tízévi kény" gyar Dolgozók Pártjának, ami- dekéljen. Ehhez szükséges, hogy szigorúbban járjon el <i város
szemben.
László. 1933-ban pedig a Gesztel szermunkára és tízévi politikai ért a várost minden ügyes-ba- a város felsőbb vezetésében a mulasztókkal
féle baloldali csoportokat jut- jog- és hivatalvesztésre *téllé. jos dolgában támogatta. Han- meg nein felelő személyeket leFarkas István (MDP)
«
goztatta a polgármester, hogy váltsuk s a tanácsnoki álláso- közigazgatási
munkaversenyben
összeállításánál kat olvan munkásokkal és pa- legjobban kitűntek meg jutalmaSzegedi Alíeml Nemzeti Színház aaz költségvetés
MDP állal kidolgozott és a rasztokkal töltsük be, akik lu- zását indítványozta. Az utolsó
koalic >s pártok állal elfoga- dásuk maximumát adják s de- felszólaló Balogh János (FKPJ
Yáfszínház m ű s o r a :
dott alapból indultak ki
Október 15-&n Alsókőzponton: SCAPIN CSINYJEI
mokratikus gondolkozásunk.
volt
Október 22-én: Felaököspont: SCAPIN CSINYJEI -J
— Annak az évnek meginduRóna Béla tanácsnok, majd
Az
MDP
szilárdan
elhatározOktóber 24-én: Makó:
IDEGEN GYERMEK
lásakor, — hangoztatta
Dénes ta,
hogy a többi pártokkal Dénes Leó polgármester válaelvtárs, — amelynek költségve- egyetértésben Szeged közigaz- szolt a felszólalásokra és kérte,
tését
tárgyaljuk, Szeged köz- gatását minden vonalon támo- hogy a költségvetést fogadják
C s l i í í S r l ü k ö n m e g n y í l t
a
igazgatásának vezető
pozicióil gatja. Azt akarjuk, hogy a töb- cL A főispán elrendelte a néva nép fiai fogfák elfoglalni és bi pártok velünk egyetértésben szerinti szavazóid s a közgyűlés
Szegeden a költségvetést egyhangúlag el*
leváltunk minden nem megfe- dolgozzanak, hogy
r
kiépíthessük a Nemzeti Függet- fogadia.
lelő etemet. (Nagy taps.)
A közgyűlés ugyancsak el foKöszönetet
mondott Róna lenségi Frontot és azon kereszBéla és Csikós Jenő elvtársak- tül tudjuk szolgálni azt a fej- gata dr. Tölcsérg László tanak, valamint a számvevőség lődést, amely a népi demokrá- nácsnok és Csányi Ferenc' mű.
Jazzénekesnö felléptével
és a törvényhatóság szakbizott- cián keresztül a szocializmus ! szaki tanácsos nyugdíjazását is.

Miniszterelnök akart tenni
Vidovics

Tíz évi kényszermunkára
ítélte
a népbiróság Schejben Gyula
volt szegedi
nyomozót

Broadway Un

É S Zonbori Sírni

4

tffil MAGVAK OYYZXV

TÖBBFELÉ ESö
Mérsékelt szél. változó felhőzet, reggel kőd Holnap
főleg nyugaton lobbíelé eső. A nappali hőmérséklet f o
leozatosán tovább emelkedik. <
A TISZA VÉGIG APAD
A Tisza igen alacsony vízállással végig apad. Vizesek hőmérséklete Szegednél 11 fok. Mai
vízállások:
Csongrád 233 (9), Szeged 143(9).
— OZLETZARÁS. Október
23-án, szombaton délután a
szegedi dolgozók a Szakszervezeti Tanács kongresszusával
kapcsolatban nagygyűlést tartanak. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének helyi csoportja felkérte a kereskedők és iparosok tömegszervezetének vezetőségét, hogy a
gyűlés napján délután fél háSomogyi könyvtár nvitvti van: romkor az összes {lyillárusilási
hétköznapokon tí órától 19-ig üzleteket zárják be.
NAPIREND:

Péntek, október 16.
Nemzeti Színház 7 órakor:
Oarmen. »0«-bérlet 1. Rendes
helyárafc.
Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor: Sürgős műtét
Széchenyi Filmszínház 4, 6,
I órakor: Pique Dame.
Korzó Mozi: 4, 6, 8 órakor:
Mr. Yerdoux.

Egyetemi KónwKr reggel
— MEGHALT A SZOMBATI
6 órától esle 7 óráfg van MOTORKERÉKPÁR BALESET
nyitva hétköznapokon.
EGYIK SEBESÜLTJE. A szomSzolgálatos gyégyszerlílröV: baton este a: algyői országúton
Franki József: Szent Gvórgy- a sorompónál történt motorkelér 8. Temesváry József: Klaii- rékpár baleset egyik súlyos se"
sát-tór 0. Surf in vl József: Kos- bcsültje, Farkas János, a szer
rath Lajos-sugárut 31.
kérnek szaladó
motorkerékpár
vezetője csütörtökön
belehalt
t
sérüléseibe.
- HITELRE VASAROLHAT— HADIFOGOLYHIR. Kiss
KAK A GAZDÁK TALAJMŰVELŐ GÉPEKET. A kormány Mihály hadifogoly Márauiarost d olgozó parasztság, az
uj szigetre érkezett, felesége átveföld hfizjuflatoltak érdekében 10 heti Levelét a Magyar Dolgozók
központi
millió forintos hitelakciót in- Pártja nagyszegedi
dított a földműves szövetkeze-, székházában Ballhyányi-u. 4.
tek utján. Az akció
keretében
— LIBÁT LOPOTT A MUminden dolgozó paraszt egy*
ZSIKUS. Egy makói muzsiéves hitelre vásárolhat
ekét,
kus cigány, Seres Sándor, az
boronál és egyéb talajművelő
elmúlt hónapban több ta7épeket. Részletes
felvilágosínyán lopott libákat és csirtást a • földmiivesszöoctkeze*
kéket A törvényszék háromlek nyújtanák.
hónapi fogházra itélte.

- HELYREIGAZÍTÁS. Cs«lörtókf számnak vezérei kka*
értelemzavaró sajtóhiba csúszott b®. Abban a
részbea,
amely a különböző társadalmi
rendszerek együttműködésének
lehetőségével foglalkozik, a vitás mondat helyesen igy hangzik: Ugyanezt fejtette tri annakidején Sztálin elvtárs Stassennel folytatott beszélgetésében
— FEKETÉN VÁGOTT
borjukat és disznókat Elekes István szentest hentes.
A szegedi törvényszék egyesbírája ezért héthónapi bőrtönre, három évi jogvesztésre, valamint 500—500 forint
vngyonf elégtétel és pénzbüntetés fizetésére itélte.
- KISKUNDOROZSMAN a
Szabadsági) arcos Szövetség krskundorozsmni csoportja 10-én
znszlóbontő műsoros taggyűlést tartott. Simon Kálmán "elnök megnyltól>eszéde után VIdók Gyula titkár ismertelte a
csoport alapszabályait ős munkatervét Ezután énekszámok és
egyfelvonásos színdarabok szórakoztatlak a szép számban
megjelent közönséget és bajtársakat
— GAZDA •ERTEKEZLETEK.
Vasárnap aa alábbi helyeken
lesznek gazdaérte kezletek: Délután 3 Órakor Szatymazon a
uazdaképzó Iskolában éa Dobó
Péter Csórva 158. szám alatti
tanyáján. Délután 4
órakor
Fodor Ferenc Csórva 581. sz.
mihtagazdánáJ. Mind a három
értekezleten városi szakelőadók
ismertetik ez időszerű gazdasági kérdéseket.
— Két kivégzés a gyűjtőfogházban. Kiss Géza volt csendflrfőbadnagyot, akit kegyetlensége miatt ©tigrisnek* hívtak,
ma reggel a gyűjtőfogház udvarán kivégezték. Ugyancsak felakasztották Weinhardfc János
kereskedőt, aylleS páríszolgtUivtost is.

Péntek; 1918 o k t ó l * UL

P á t i h t t
Aa e heti

pártmunkás

értekezleten

a pártmunkásokon kívül jelenjenek meg azok aa

agitátorok

eh

Felhívjuk a i üzemi párt7
szervezeteink
figyelmén
hopjy a Szakszervezeti Tanács XVII. Kongresszusa\a(
kapcsolatos üzemi ünnepség
gefe rendezésében vegyen olt
rcszL hogy ezzel is biztosítsák az ünnepség sikerét*

is, akik a Szabad Nép kampányban részt vettek, vagy részt
Felhívjuk a kerületekbe kikülfognak venni.
dött központi sajtófelelősök fiDOO
gyelmét, ho°y ina délután ö
ómkoí jelenjenek meg a ItatHol lesz ma
thyány-uteai székházban a pro
pártmunkás é s agitátor
pagandaosztál yon.
értekezlet?
Felhívjuk a kerületekhez kiOktóber 15, péntek:
Plck küldött adminisztrátorok figv •!>
hogy ma délután 5 óra ; >t
szalámi délután 3 Szőcxy Mi- amét,Battliyány-uteai
székház ,i a
hály, Köztisztasági telep dél- jelentkezzenek az iroda ver tő
után 3 Róna Béla, Vizmfitelep elvtársnál.

délután fél 3 Szilágyi Istvánné.
Kunsági Szövőüzem délután 2
Vereska András, Varga kötélgyár délután fél 4 Márki András.
9
Pénteken esle G órakor sportaktiva értekezlet az MDP sportosztályán Kálvin-tél' 6. Megjelenés kötelező.

Felhívjuk kerületi p:'rt©
szervezeteink
Iigyehi»ét<
hogy a Szakszervezeti Tanács XVII. Kongresszusa alkalmából a párlliázakat díszítsék íel transzparensek! et
és zászlókkal. A cliszlfé^f
már október 16-án,
mai
szombaton délulán
végezzék el.

— HALÁLRAÍTÉLTEK A
békéscsabai röpcédulás nyL
lasf. Aradszkl András nyilast,
aki a demokráciát ócsároló
röpcédulákat osztogatott, s
akinek a lakásán nyilas zászlót és fasiszta termékeket találtak, a népbirőság halálraítélté. Az elitélt
kegyelmet
kért

— SZIDTA A DEMOKI
Cl AT. Kovács Ernő
szeg;><a
boxolő a szőregi Lórik-féle ve ndéglő előtt kötekedett a jó- ókelőkkel s amikor azok ren
őrt hívtak, a kissé Utas fial t l
ember a rendőrséget és a i
mokráciát Icezrlte szidalma/ •il
Kovácsot őrizetbe vellék és ítkisérték a népügyészségre, at ot
kihallgatása után cl rendet: •te
előzetes letartóztatását.
,

x Köszönetnyilvánítás. Köszönetet mondok a kendergyár
raunká-sságának és mindazoknak, akik férjem, Molnár József
temetésén résztvettek, koszom
éa virágadományaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A
gyászoló család.

x Ételben, italban fe vendéglátásban még mindig a fanfk-vendéglő vezet. Ma, pé<
ken bográ/^os halászlé és siitto
halak. Boldizsár Kálmán
kara muzsikál. 'J'elefoafc

í-fö.

siöltaa

M a l t e r ® é@ Stoüw a w t f p d i i

Blanco Posnet színvallása
Bemard Shaw Moliére szellemi utóda. Mindkettőjük müvének alapvető, lényegbeli tulajdonsága, hogy nem öncélú,
nemcsak ábrázol és magyaráz, hanem változtatni is akar.
Sliaw természetesen, aki nem
i rokokó korszakában élt, haictn századunk embere, nem a
röunyed, csillogó humorral,
hanem keserű és tnéiy szatírával éri ezt el. Mondanivalóját szabadabban adja átl A
Blanco Posnet szinvallásá-nafc
alcime: Melodráma és egyúttal
prédikáció egy felvonásban. A
tárgy: egy vadnyugati törvénykezés. A mcs'e: elfognak
egy lótolvajt, de nem kötik
fel, mert á 16 megkerül éa
végeredményben kiderül, hogy
a lóra egy szegény asszonynak
volt szüks'ge beteg gyermeke
életének megmentésére. A keret: vérszomjas, izgága, legények, akik alig váriák, hogy
akasztást láthassanak és beleíreszthossenek egy-egy golyót
élettelen testbe. Képmulató, álszent pap, aki mellesleg kocsmáros is. Iszákos esküdt, aki rosszindulatát a félremagyarázott törvény tiszteletével leplezi. Céda asszony,
bki azért fuj kénköves lángot
lüanco-ra, mert az egyedüli
férfi a városban, akinek 6
neg nem kellett.
*
Ks uii mindezeken tul a
I ínyeg'í Erkölcs, becsület, emLenesség nem számit: a iegelsó a 16. Csak néhány idézet: »En azt mondom, lovat
lopni tízszerte rosszabb, mint
embert öJni.« Vagy: »Mi az
Igazságszolgáltatás'/ Az, hogy
a iókütöket (mármint lőtoívajoknt. A szerk.) felakasszák.*
'A vadnyugati panorámán tui
mintha az egész Eorvesült Ál-

lamokat, sót minden kapitalista hagyásávai visszavonhatatlaországot látnánk: a legfőbb nul felveti a sürgős változás
jó a ló, a tőkés magántulaj- szükségességének
gondolatát.
don és semmi gaztett nem
Sháw-t nemcsak megérteni
számit bűnnek, ha varaki ezt nehéz, hanem jól előadni is.
békében hagyja. De ba nem,
Hegedűs Tibor részletekig mejaj neki: irgalmatlanul el kell nő figyelmességül rendezése arpusztulnia. "A hit szerint mind ra törekedett, hogy az író baegytestvérek vagyunk. A tör- ladó mondanivalóját ne tóvény szerint megöljük a test- mondatokban, hanem a művévérünket, ha lovat lopott.* szet differenciáltságával köEnnyiben foglalható össze a zölje. A tavalyi Tanner-elókapitalista tízparancsolat.
adás óta sok javulás mutatkoA megoldás, amit Shaw vá- zik, ez az együttes sokkal kölaszt, meglehetősen emlékeztet zelebb hozott? az xrO szellőméa Tanner John tanulságára: hez, könnyebben túltette magát
nem a felszínből kell Ítélni, a Shawi komplikáltság útveszDe le keli rombolni az ab- tőin. Eessenyei Ferenc Blanco
szolút erkölcs hierarchiáját. nehéz szerepében vérbeli műBlanco,
eki hasonlóképpen vésznek mutatkozott meg, az
különc, mint Tanner, a darab előadás többi erőssége volt
végén meg is mondja: "Nincs Moóry Lucy (az asszony) nejó és rossz, van komisz játék mesen egyszerű alakításával,
és van nagy Játék.* Végered- Kiss Iioiia (Feemy), aki mesményben a»z a döntő, az ember terien érzékeltette a romlott
melyik oldalra álf. Blanco ed- nő izgató és mégis megvetést
dig a komisz játékot űzte, keltó légkörét, Benkö Miklós
most megismerte a »nagy* já- (Daniels), aki a farizeus pap
tékot és azt választja mind- oly jól ismert típusa iránt
keltatt sikeresen ellenszenvet
halálig. Hozzátartozik ehhez
a* is, hogy a főhős a darab élethű szemforgatásával. Hozzájárult még az együttes kolvégén elveszi a ledér Foemy-t,
"hogy minden komiszság a csa- lektív mnnkájálioz Károlyi Istládban maradjon*. Mindazon .ván, Gaál György, Kőműves
problémák után, amelyeket a Erzsi, Radnóthy Eva, Hotti
darab felkavar, nincs más ki- Eva, Németh Margit, Rajnay
út. Mi más is lehetne a meg- Elli, Bakos Gyula, llerezegh
Vilmos, a két Sugár és a
oldás Sbnw polgári társadalmában, mint a nem-megoldás? többi alakítása. A tömegjeleA Bfanco Posnet az^rt haladó netek kissé nélkülözték a, terszinmü, mert a kérdés nyitva- mészetességet.

'Scapin
Moliére, a XVII. század nagy.
leleplezó vígjátéki rója és egyuttai a világ drámairodalmának
egyik legkiemelkedőbb alakja
végre ismét szegedi színpadról
szólt hozzánk. A "Scania osiny-

csinyjei
jei* cimü bohózat, amelyet csütörtökön este mutatott be a
Szegedi Állami Nemzett Szinház, nem a "legnagyobb* Moliére-darabofc közé tartozik, mint
a Tartuífq vagy a Képzelt beteg.

dó a sziporkázó szellemességü
nagy francia iró ebben az egyik
utolsó alkotásában is azt adta,
ami müvének lényégé volt: éles
társadalomkritikát, elrejtve a
szórakoztató, vidám j'átók humorának sáncra mögött. Moliére
korának szociális viszonyai között — amennyire csak erre
a cenzúra mődot adott — kíméletlenül ostorozta a társadalom visszásságait. Ez az, ami
Moliére müveinek társadalomformáló erőt nd, a
haladás
szolgálatába állítja azokat és
ez teszi ma is időszerűvé előadásukat.
A darab tartalmát tekintve
sok rokonvonást fedezünk fel
benne Slrakespeare Ilomeó és Juliá-jával. A polgári szépíelkek
a nagy angor 'drámaíró e müvében "a fiatar szerelmesek síron
tur tartó hűségének, viszonyuk
széttépbetetlen3égének sziruposon érzelgős apoteózisát látják,
pedig a sbakespearei tendencia
világos: a fennálló társadalom
súlyos hibái és bűnei között
nem lehet már élni, minden
magasabb rendű emberi érzésnek, igy a szerelemnek is el
kell benne pusztulnia, ha azt
a hatalmasok érdeke ugy kívánja. így indur a Scapin is.
Scapin, az ugrifüles, ravasz
szolga a fiatalok pártján áll Cs
epés bemondásaival jól elveri
a port a kor erkölcsi előítéletein. Nem ofc nélkül kacag a
közönség, amikor Scapin jót odasóz a zsákba bujtatott Géronte-nak: ösztönösen érzi, hogy
ezzel a regi, az elkorhadt megszüntetésére hivatott uj rend
törleszti adósságát az egykori
hatalmasságnak. A humornak
olyan magas foka ez a groteszk helyzet, amelyen tul már
a komoly felszólítás követkozik: tegyünk valamit, hogy ezt
a világot gyökerében megváltoztassuk i
A vígjáték lényegében kompromisszummal végződik;
az
auák mecrtudiák. ki-ki á rruura.

fiáról, hogy a» nem idegen!
vett él, lianctn azt, akit cro©
detileg szántak nekik: Argnnt*
ur fia Géronta ur leányát ét
Göronte ur fia Argante ur leányát. Nincs itt semmi hiba,
Scapint nem kötik fel, mert egy
kedves csínnyel kivágja és újra
megszeretteti' magát. Do mindez nem homályosíthat üt el Moliére halhatatlan tanítását: m
haladás elébe nem lehet a
dáiyt gördíteniI
Moliére bohózata kamarajá-'
ték, amelyhez íokozottan öss.-e1 Lángolt együttes kell és minden szó, minden mozdulat d intő fontosságú. Eltekintve e g y
két jelenetnél még megmutatkozó vontatottságtót, nz egj uttes eleget tett ennek a követel',
ménynek. 8ikerült-e most mái
az iró mondanivalóját
te!ju
egészében közölni? Az a t>o
nyomásunk, a közönségnek a
kacagástói "nem jutott icleja
gondolkodni Moliére burkolt
tendenciáján. Kissé inkább komédiát kaptunk bohózat he<
Ivett: Rajz János (Scapin), Sugár Mihály és Sugár Jenő »
két pénzsóvár apa szoropíbetf
minden nevettető készségét fel
használta ugyan, de inkább OTV»
rettfigurát adott, mint kanraraalakitást. A lislyzetkom iüu»
mot túlfokozták a jollemkomikum rovására. Gáti fát es S/.atmán István a két szerelmet
ifjú szerepében jól
mozgott,
úgyszintén partnereik, Rajnay
Éíii és Süli Manyi. Bessenyei
Fereno a bamba Sv Ívest re -t
ügyesen alakitotta, I>. Nagy Erzsi és Ross .Tenó kisebb szerepében megtelelt.
A dara6 díszlete, akárcsak,
a Blanco Bosnct-é, Bozó Gyúl*
müve. A molíérei rokokó-o'óilet ötletesen egyszerű megoiclá3a példája annak, hogy a
takarékosság keretein belül i»
uóháüy odavetett vonással leiv S
a cselekményt a megfelelő miliőbe helvezuí.
Követül LftsíJÓ

nullwakyaronsza®

Péntek, 1948 október 15.
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igy hely a sok közül,

ahol a marxizmus-leninizmus

.

elmélete

ui embereket formál

Az utcákon még didergősen
®uz?ák össze magukat a hűvös
Bszi reggelben az emberek, a
legtöbb ablakon is még csak
most vonják félre a függönyt
vagy eresztik fel a redőnyt
Reggel fél hét mult néhány
perecet
A Londoni-köruti háromemeletes nagy ház udvaváról azonban harsányan hallatszik már:

kások, vasutasok, de a FÉKOSztói is vannak hallgatóink.
Az egyik ötös tanuló csoportban éppen a csongrádmegyei FÉKOSz küldötte: Lovas
István elvtárs hasonlítja össze
jegyzetét Fehér Jánosné elvtársnővel, a lemezgyár okta.
tási
felelősével. Az asztalon
könyvek, jegyzetek sokasága. A
többiek Rudas László
írását
forgatják a klasszikus kapitaTerpeszugrás...
lizmusról és az imperializmusKarlendités. Egy-kettő, egy- ról A jegyzetek között ott fekkettő. ~
szik
Az udvaron 26 férfi és 13 nő
a Szabad Nép is
végzi szorgalmasan a reggeli
tornát. Húszévestől
negyven— Vasárnap az egész iskola
egynéhány évesig vegyesen van Szabad Nép agitációra megy,
kőztük fiatalabb s idősebb. Va- — mondják.
lamennyien az öthetes szegedi
Példás rendet mulat
női
szakszervezeti iskola hallgatói. hálószoba, ahol
ugyancsak
A torna után reggeli Majd öten
hajolnak füzetük fölé.
előadás következik Naponta két Csonka Mária, a Széchenyielőadás keretében ismerkednek mozi jegyszedőnője viszi a szót
a szakszervezeti
mozgalom, és az amerikai filmekről, a kamarxizmus-leninizmus alapvető pitalisták filmjéről beszél, amekérdései vrL
lyekből sohasem láthatta meg
.A
munkásosztály az amerikai dolgozók, csak a
fényűző nagytőkések életét.
tüldafi,

munkásosztály számit rád!«
— piroslik nagy betűkkel az állaadó figyelmeztetés a nagy
előadó falán. A főhelyen ' Rákosi elvtárs képe biztatja mosolyogva a hallgatóságot, akik
széles asztaloknál jegyzik az
előadók szavait. Gyorsan siklanak a ceruzák, tollak a papíron. Némelyik nehéz munkához szokott kéznek ugyan kissé
nehezebben megy az írás, de
sebaj, mert utána csoportos tanulás következik, ahol mindenki kicserélheti jegyzeteit, ' kicserélheti gondolatait, tapasztalatait.

Szorgalmasan

abba az előadásba,
amelyet
Samyai Vencel elvtárstói hallottak az imperializmusról.
A férfiak hálószobája sem
marad el rend dolgában az
elvtársnőké mögött. Az egymás
mellett sorakozó ágyakon szépen összehajtogatva feküszuek
takarók. pokrócok.
— Biztosan a kalonaságnáltanutták ezt a fegyelmet az elvtársak!

Csakhogy
fegyelem

összetétel

Igen változatos, — kapjuk a
további felvilágosítást. Két tisztviselőnk van. a többiek jórészt
üzemi munkások,
textilesek,
vasasok. épilöipar'ak, famun-

Zana Margit nemcsa a postán
dolgozik,
egyetemi hallgató
is. Halasi reakciós filozófiáját
hallgatta az egyetemen, Igy nem
csoda, hogy újdonság számára
az itt hallott materialista filozófia.
— Bizony nagy vitában voltunk Kerepesi elvtárssal, —
meséli —, de az előadásokból
"kezdem már Iálni, hogy mi a
helyes ut.

Szakszervezeti

iskolánk

pártisicolának,
magyarázza Kerepesi elvtárs —
és megadja azt az elméleti alapot, amelyre a napi munkában
feltétlenül szükség van. Akik
innen kikerülnek,
gyakorlati
munkájukat nagyobb szervezettséggel. elméleti
tudással
tudják alátámasztani és -minden bizonnyal igaz hívei lesznek a munkásosztály
nagy
ügyének
/,. Z.

— hangzik a válasz Kiss János

kás szervezel küldöttjétől. —
Ez nem kaszárnya
fegyelem,
mint volt a régi hadseregben,
hanem önfegyelem.
— önfegyelemre, öntudatra
nevelődünk ilt mindannyian, —
teszi hozzá egy orosházi ács:
Dumitrás Sándor elvtárs. Testvére Orosháza polgármestere,
másik testvéröccse pedig Darvasra magyarosított
névvel
épités és közmunkaügyi miniszterünk.
A termek, szobák fala világos, tiszta. A folyosókon
.
. . . .
.
m c
j
á m o s l »®
nesienek,
söpörnek, mosnak,
takarilaI nak. Azelőtt a püspöki tanonc-

S s M T E NB II.

délután fél 6 órakor a rókusi tornacsarnokban szabadstilusu birkózóverseny, női és férfi tornaverseny,
vivás, súlyemelés, ökölvívás.
Jegyek elővételben a Déhnagyarország kiadóhivatalában kaphatók.

Szántó János deportálása
A Szabad Nép csütörtöki
számában közölte,
hogy
Szántó Jánost, az Amerikai
Szállítómunkások Országos
Szervezete vezetőjét az
amerikai hatóságok deportálásra ítélték. A vád ellene:
nem »törvényesen* tartózkodik Amerika
területén,
nem kívánatos elem, aki a
kormányzatot
erőszakkal
akarja megdönteni.
Igazi
»büne* azonban az, hogy
egész életét a dolgozók ügyének, az elnyomás
elleni
küzdelemnek szánta és a
Kommunista Párt tagja.
A felháborító
ítéletnek
előreláthatólag óriási visszhangja lesz a világ munkássága körében. Egy csütörtöki newyorki távirat szerint
az Amerikai Szállítómunkások Országos
Szervezete
egyhangú határozatban tiltakozott vezetőjüknek, az
erdélyi származású Szántó
Jánosnak deportálása ellen.
Rámutattak arra, hogy

Szánlót nem is hallgatták ki, tehát teljesen szabálytalanul jártak el az
ügyben.
Besugások alapján indítoti s
H u n g á i i a tak nyomozást ellene és azzal az ürüggyel deportálták,
M i n d e n
v a s á r n a p
f e a - d é t y t á n hogy 1927-ben tanulóvizummal érkezett az Egyesült ÁlTejszínhsffos
1*53 Tea: 1*20 EspressofeStele: 1*20
lamokba és ott a Kommunista Párt tagjaként fejtett
ki tevékenységet.
Tánczene: Czeg éd Árpád — Virénv László
Szántó a második világluxusadót nem számítunk fel!
háborúban 18 hónapig

kővé:
éttZfZS? Ferenczt

A vállalatokon belül un. termelési súlypontokat kell kialakítani. A gyártás felaprózását
el kell kerülni és meg kell
állapítani, hogy az üzem termelése milyen árufajtánál a
leggazdaságosabb. Ezt az árufajiát kell gyártani és ezzei a
gyártás racionalizálható, az önköltség pedig tovább csökkébt-'
hető.

A fenti újításokon kívül uégy
különleges szempontra kell 4
beruházásoknál ügyelni A termelést gátló üzemi szük kereszlmr/sze'eket kell elsősorban
megszüntetni. Az üzem termelése menetének minden szakaszát meg kell tehát vizsgálni
és ahol a termelési folyamat
beszűkülése akadályozza a későbbi termelési szakaszok gvártását, ott kell beruházásokat
eszközölni.
Másodsorban olyan beruházásokat kell előirányozni hogy
általuk az önköltséget üzemen
belül tovább lehessen csökkenteni. Sok vállalatnál az ügyesen
alkalmazott kisebb összegű beruházás segítségével ez elérhető
A gyártmányok minőségi ja.
vitása a harmadik szempont é j
ezzel kapcsolatban növelni az
exportra alkalmas cikkek gyártását A vállalatoknak, iparf
központoknak és iparigazgntó*
Ságoknak döntő feladata a^
hogy az 19-19 évi exporttervekben előirányzott árumennyiségek megfelelő minőségéről gondoskodjanak.
Az Országos Tervhivatal rendeletének legfontosabb újítása
az, hogy a tervet az üzem ösrszes dolgozóinak
brvonásávat
kel! elkészi'eni. Külön értekezleteken kell a vállalati tervet*
még a. beküld és előtt a dolgozókkal ismertetni Az értekezlet
jegyzőkönyvét a ten-ckh.cz csatolva az iparhatóságokon- ke,
resztül a Tervhivatalhoz i t kell
terjeszteni.
Ezek a rendelkezések biztosítják, a készülő terv alapossá*
gát és annak végrehajtását

ez más

A XVII. Országos Szakszervezeti Kongresszus alkalmával a Szakmaközi Spor'.tikárság egész napos sport,
műsort rendez. — Délelőtt 9 órakor a Vasutas .pályán üzemi atlétikai női és férfi bajnokság. — Délül án fél 2-kor Újszegeden női és férfi kerékpárverseny. — Délután fél 3 órakor Újszegeden

UT€

„Marx-Efliieís
marxizmus".

jól vág ez előkészítője a

tanulnak elvtárstól a csongrádi famun-

valamennyien — mondja Kerepesi Ferenc elvtárs és Szűcs
László elvtárs, a szakszervezeti
fekola két vezetője. — Allatában
olyanokat küldtek ide, akik a
szervezetükben
valamilyen
funkciót végeztek, valamilyen
megbízatásuk volt. Nemcsak
Szegedről, de Kiskunfélegyházáról, Csongrádról, Szentesről,
Gyuláról, Szegvárról, Makóról
és Mezőhegyesről is vannak itt

A társadalmi

Éppen

otthon volt ez az épület és régen nem. láltta a szobafestő
ecsetjét Most rendbehozzák az
egész házat, hogy
egészséges
környezetben folyhasson a tanítás.
A déli verőfényben még az
udvaron is tanulnak az ötös
csoportok. Zana Margit a postás SzIT tagja. Horválh Mária
kcudergvári munkásleánnyal tanul együtt Kezükben
Lenin
könyve:

A hároméves terv végrehajtája során az öthavl tervidőszak
harmadik hónapjában vagyunk
csak, de az Országos Tervhivatal már kiadta rendeletét a
harmadik tervév előkészítésére
Az üzemeknek sürgősen ki kell
dolgozatok hároméves tervük
utolsó évének termelési programját. Az elkészült részletterveket november 20-ig kell benyújtani az illetékes iparhatóságnak.
Az uj tervek néhány pontban
lényegesen különböznek a mostani, végrehajtás alatt levő öthónapos részlettervektől A termelési terv, anyagterv, munkaerő terv, termelékenységi- és
önköltségi, a felújítási, beruházási, pénzügyi ierv mellett
küldn minőségjavítási tervel is
kell készíteni.
A
termelés
összegszerű,
mennyiségi növelése mellett az
üzemeknek a következő évben
tehát nagyobb gondot kell forditantok a gyártóit áru minőségének javítására. A minőség javításának szükségét a belföldi
fogyasztás terén rengeteg szem.
pont indokolja. Ezenkívül az a
körülmény, hogy az országos
hároméves terv utolsó évében
fokozott figyelmet íordi'unk az
exportra.

e v i

Marika énekei

ellen

harcolt az Egyesült AI- I szont mindig elutasítottál^
lamok hadseregében,
noha azt huszonnégyszer is*
állampolgársági kérését vi-' m étette meg.
Változások

az

OTI-náí

Ujabb

rétegeket

a
t á r s a d a
Olt Károly népjóléti miniszter a napokban rendeletet terjesztett a minisztertanács elé,
amely az OTI-val kapcsolatos
jogszabályok egyes rendelkezéseit módosítja.
• A rendelettervezet értelmében
az ipari munkásokhoz hasonlóan betegségi biztosításban is
részesülnek azok a mezőgazdasági munkások, akik keresetképtelenségük alapján baleseti járadékot kapnak. A biztosításba bevonják a bármely
címen járadékban részesülő családtagokat, valamint a Magyar
Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ nyugdíjasait
Ezek a csoportok ingyenes
orvosi-gyógykezelésben és gyó.
gyászatt segédeszközökben részesülnek.
A rendelet lehetővé teszi,
hogy a nyugdíjasok önkéntes
biztosítás utján is m«*szerezjzék a gyógyintézeti ápolásra való igényt.

vonnak

l o m b b e f o s i t á s b a
Az OTI-val kapcsolalban tiji*
tás, hogy
az a munkaiöllaló, aki
több biztosításra kötelezett
üzemben, hivatalban, vagy
háztartásban
dolgozik,
mindegyik
munkaviszonya,
alapján biztosítási
kötelezettség alá esik
A
balesetbiztosításoknál
ujitás, hogy a gyógykezelés tarv
tamára az eddig kisebb értékül
gyógykezelési járadék helyett
a nagyobb összegű táp.
pénzt
kell folyósítani
A kórházban ápolt baleset^
sérültek ezentúl
megkapják a 25 százalékos
táppénzt,
illetve amennyiben két család-,
tagjuk van, iigyi a 75 százaléké*
táppénzt A rendelet előírjál,
hogy az üzemi baleseteket jer
lenteni kell. Halálos balesel
esetében 24 óra alatt, egyétt
esetekben pedig 3 nap alatt.

B U T O R - c ^ n a g y árleszállítás
Isz!a!ss*es!ere!i B a i 3 r c s a r * o ká-bart
Szendtényi

Géza és Társai

eéfné!

D u q o n í c s - í é r
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Fogadjuk ünnepélyesen a Sxaksxervszeli váltót
Ma délelőtt 10 és 11 óra kötött fut kereíztiU Szegeden a
délvidéki csillagváltó, amelynek
tagjai n kongresszusi zászlót
és Délvidék üdvözletét viszik
a XVII. szakszervezeti
kongresszusnak Budapestre. A váltó
tagjai megkoszorúzzák a Csongrádi Takarók előtti szovjet hősi
emlékművet, utána a szakszervezet ünnepélyes fogadtatást
rendez. Az ünnepi beszédet Kövi
Béla megyei titkár mondja. Az
ünnepségen közreműködik
a

honvéd- és a
rendőrtenefcar,
megjelennek a szervezett munkások, a város, a sportszövetségek, egyesületek s az egyéb
szervezetek kiküldöttei, a népi
sportbizottság, valamint azOSH
szegedi vezetője.
Felhívjuk Szeged város dolgozóinak figyelmét, hogy az ünnepségen minél nagyobb számban vegyenek részt, hogy ezzel
is méltó keretet adjunk a szervezett munkások eme nagy ünnepének.

A rókusi tornacsarnokban
a szakszervezeti
nap
eseményeit
A szakszervezeti nap teremsport eseményeinek
szinholye
megváltozott, azokat a Iiüvös
időre való tekintettel a rókusi
tornacsarnokban tartják meg,
esto fél hat órai kezdettel. Itt
keriü lebonyolításra a szabadetilusu birkózó verseny négy csoportban. A súlyemelő versenyA mcziMAOnfl bajnokság
eredményei:

tartják meg
teremsport

ben Farkas István többszörös
országos bajnok is indul. A női
és férfi szertorna, a vivő, kard
és tőr bemutatója és végül hz
MKUMTE—EMOSz SzIT ökölvívó csapatbajnoki mérkózés is
itt kerül lebonyolításra. A bemutatókon Szeged legjobb teremsportoíói szerepelnek.

lentkezhetnek azok, akik a vezetésben, vagy a sportolás terén
kívánnak közreműködni.
*
Vasutas—SzMTP; 9:0. Góllövők: Komáromi (3), Császár (3),
Debrecenben vasárnap tartTakács (2) és Héja. Fodorte- ják meg a vasutas kerékpáros
lep—Haladás 3:1. Góllövők: l'n- ha jdokságot, amelyen az SzVSE
gá r, Szabó, Kovács, illetve Do- teljes gárdájával vesz részt.
bó. Postás—Törekvés 3:0. Gól(5vők: Meggyem (2),
Kocka.
Az üzemi laManigöbajnokság
Somogyi—Előre 58). Góllövők:
Farkas (2), Baranyai (2), Nagy. során a VAOSz—Villamos 2:2,
Petőfi—Kossuth 4:1. Góllövők: a Konzervgyár—ládagyár 0:0,
Szögi (2), Madarász, Császár, a Ilonvéd étel mezőrak tár—Leilletve Sipos. Ilonvéd—Bástya mezgyár mérkőzés 58) ered4:3. Góllövők: Budai (2), Am- ménnyel végződött. Az utóbbi
brózi, Kéri, illetve Csamangö mérkőzés ellen már befutott az
(3). Móra—Szőreg 3:1. Góllö- elsó óvás.
vők: Hattaner II. (2), Tóth, illéke
letve Pagyi. SzAK—Bajtárs 2:0.
A
feljövőben
levő VAOSz
Góllövők: rutin, Herenlik. —
A) csapata fölényes győTIOSz—SzATE 4:4. Góllövők: férti
aratott a
tartalékos
Kulic (2), KI inka, Balogh, il- zelmet ellen
az I. osztálya teletve Vajas (2), Bakaosi és Rul- SzVSE
során. Az eredlás. KAOSz—Húsos 1:0. Gól- kebajnokság
mény 3012:2814. A VAOSz—
lövő: Regdon.
Makó C) II. osztályú bainoki
A fegyelmi egycsbirő Tápoi 2957:2830 faaránnyai végzőNándort (SzMTE) durva
já- dölt.
tékért egy hónapra tiltotta ' el
Tenisz
a játéktól. A Fodortclep—M.
Sikeresen szerepeitek a SzEAC
Haladás mérkőzés eredményét hölgy teniszezői Kecskeinét váaz intézó egyosluró megsymrni- ros idényzárő országos bajnoksitetto és a két bajnoki pontot ságán. Á nói egyest Ilutirainé
az. M. Haladás javára ítélte, nyerte, 2. dr. Dóczyné. A női
mivel a Fodortclep csapatában párosban a Hutirainé—dr. Dójogosulatlan játékos szerepelt, ezyné-pir gyó/ött. A vegyes páegyben elvetto a soronküvet- rosban pedig a IlutirainíS—Birio-só mérkőzés pályaválasztói jo- kás (FTC) pár lett áz első.
gát.
Vivás
Innen — onnan
Az
OSH
rendelkezése
értelA KAC törlését javasolják
mében a vivóutánpótlást széleaz NB 11-ből
sebb h lapokra helyezik. Ebből
Turi Mihály, a Szeged AR a célból a kerületi vivőszövetBfittonyáról villámmal igazolt ségekben összeírják a
vivás
játékosa bejelentette a Szövet- iránt érdeklődő munkás-, paségnél, hogy nem kiván tovább raszt- ős értelmiségi ifjúságot.
szerepelni uj egyesületében.
Az összeírás határideje ma este
jár le. Az érdeklődők délután
A Défi JT őszi játékvezető 5 és 8 őra között jelentkezhettanfolyama iránt igen nagy az nek Jávorka István vivószövetérdeklődés. Aki a tanfolyamon ségi előadónál a Belvárosi Mozi
részt akar venni, jelentkezzen épületében levő vivőteremben.
Hnjnőczy-utoa •20. szám alatt.
Csik 68 Papp
az európai válogatottban
A Kecskeméti AO a kerületben szereplő másodosztályú csaA nemzetközi ökölvívó szövetpatát a liajnokságtőx visszalép- ség határozata értelmében az
tette azzai az Indokkal, hogy Európa és Amerika közötti őkölnincs megfelelő számú játéko- vivőmérkózésre 1949 áprilisában
sa.. Az ügyet a DLASz intézó kerül sor. Az európai válogaegyesbirája szerdán tárgyalta tottban szerepei Csik és Papp
továbbá
és felhívta a KAC figyelmét, olimpiai bajnok is,
amennyiben elhatározását fenn- Torma II., aki a csehszlovák
tartja, az MI.Sz uj szabályai színekben nyert hajnokságot.
Az olimpia uj értelmezése cialapján az egyesület törlését
kénytelen kérni az NB II-böl mü előadást pénteken este 7
órai kezdettel tartják meg az
is.
•
iparkamara termében. Az előA népi sportbizottság előadás- adást Antal József testnevelési
sorozatában »Az olimpia uj ér- igazgató tartja.
Csütörtökön délután bonyotelmezése* cimen Antal József
testnevelési igazgató ma este lították le a nemzetközi labdabét órakor tartjb. meg előadá- rúgótorna második részét. A
Lokomotív csapata nagy meglesát a kamara nagytermében.
petésre 4:3 (1:1) arányban le•
Megalakult a szegedi kisipa- győzte a Ferencvárost. A Kisrosok sporfregyesületo, amely rö- pest 4:2 (0:2) arányban levidesen megkezdi működését A győzte a francia bajnokcsapakisiparos sportbizottság ma es- tot, a Roubaix-ct és ézzei mégte hat órakor tartja meg ülé- nyerte a Szakszervezeti Tanács
sét az ipartestületben. Itt je- serlegét.

Felkérjük azokat az elvtársakat, akik mint küldöttek, vagy mint
hallgatók
mennek fel a Szakszervezeti
Tanáés Kongresszusára, je- R ó k u s i
lentkezzenek a Szakszervezetek Csongrádmegyei Titkárságán, Kálváriá n. 19 sz.
aki ii.

500-600

kg

Fájdalomtól
megtört
szívvel tudatjuk, hogy

Kálmán
kilónként 5 fillérért kisebb Pósa
ny, postafőcllenőr
tételekben is kapható
13-én ethunyt. Temetése

CZEMI SPORT
Felhívjuk az üzemi s pori felelősök figyelmét, hogy a csillagvállóban résztvevő
üzemi
elvtársak pénteken délelőtt pontosan jelenjenek meg a kijelölt
helyeiken.
A Szakszervezeti Sporllitkárság 17-én üzemi atlétikai bajnokságot rendez, valamint kerékpárversenyt nők ós férfiak
részére. Felhívjuk a sportfcleiősöket, hogv a nevezéseket a
legrövidebb idő alatt juttassák
el a szakmaközi titkárságra. A
versenyek
a
szakszervezeti
sporlnap keretében kerülnek lebonyolításra.
Kishaszonbérleli szövetkezeti
gyűlést tarlunk október 16-án,
szombaton délulán 4 órakor a
szakszervére! i szé kh ázban
tritz Bélánú Bárd Tiros- j
ka bánatos szívvel tudatja, liogy a rajongásnál sze-l
retett jó térje,

Irllx

Réla

v. fafcereskedó, v. törvényhatósági bizottsági tag"
váratlamil elhunyt.
Temetése október 15-én I
délután 3 órakor a zsidó-1
temető cinterméből.
'
Gyászolják: anyósa, uno-|
fcatestvérei, sógora és a
rokonság.
Vele a jóság és szeretet j
sirüuszAil.
x Október 15-én gyorsíró- és
gépirótanfolyamoir
kezdődnek
dr. Rosenbergné GrünwaJd Klára gyorsíró- ea gépiróiskoiájában, Dózsa György-utca 2., fs'zt.
(Kultúrpalotánál.)

Konzervgyér

tna, pénteken délután 4
órakor a Dugonics-temetőben.
,
A gyászoló család.

Hirdetmény. Tárgy:
Koszorúk és csokrok árusítása. Közhír rá teszem, hogy október 28tói november 2-ig koszorút 'ée
csokrot, tövesvirágot. csak iparBUDAPEST í. 5.30: Hajnali
igazolvánnyal rendelkező virág- 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli
kereskedők és képesített kerté- torna. 7 00- Műsorismertetés.
szek árusíthatnak. Az ősterme- 9.55: Áttelepítési kormánybialők közül koszorút csak azok tosság
közieménvei
lO.OOi
árulhatnak, akiknek mahónia, Ilirek. 12.00: Harangszó, hibuxus és tulya oly mennyiség- rek. 14.00: Hirek. 15.15: Ráben áll rendelkezésre, hogv leg- diói skola: 15.55: Műsorismeralább L'O koszorút tudnak be- tetés. 17.00 Hirek. 20 00 Hilőle készíteni. Gillantot pedig rek, sporthírek. 2 0 2 0 : Hirek
csak az az őstermelő teheti a ko- és krónika oroszul 22 00: Híszorúba, akinek ugyanannyi vi- rek Mit hallunk holnap? 0.10
rága van. Az őstermelőket e (Hírek és krónika
l'rnnc-iAuL
célból
íparigazolvánnval
az 0.20: Ilirek és krónika angoluL
UFOSz. fogja ellátni. Tájékoztatásiu közlöm, hogy az ősterPéntek, október 15.
melők kosaorukészitéshez világot és zöldet nem vásárolhatBUDAPEST I. 7.20: Reggeli
nak. I. foku közig. hat.
7x>ne. 8.00: Hirek. 8J5: HangHirdetmény. Tárgy: Gyapjú lemez. 9.00: Magyar nóták —
felvásárlásána k
szabályozása. 12.15: Déli hangverseny. 13 00
Közhírré teszem, hogy a belföl- Rákóczi orosz kapcsolatai. —
di származása gyapjú felvásár- 13.15: Csajkovszkij: IV. szimlásával kizárólag a Gyapjűke- fónia. 15.00: Rádióiskola.. 16,00
reskedelmi
Nemzeti Vállalat
foglalkozik, aki a gyapja be- "Szerelem, szerelem*. 16,10: A
gyűjtését a helyi földmivcsszö- halhatatlanság igézet© 17. lb: Az
vetfcezctek utján végzi. Felhi- utolsó pillanat 18.00: Munkáivom az érdekélt gazdálkodókat, énekkar. 18.30: Hangos If irndó,
hogy gyapjufelajánlási kötele- 19.00: Operci trészletek 19.45:
zettségüknek pontosan tegyenek A Fahi Ilangja. 20.35: .Bartók
eleget, mert a, rendeletben elő- müveiből*.
A
rádiózenekar
irt "kötelezettségüket nem teljesitó gazdák 15 napi elzárással hangversenyének közvetítése *
büntethetők. I. f. körig, ható- Zeneművészeti Főiskola nagytermábőL 2?. 35: A Vöröskereszt
ság.
A "Szeged város 1947. évi közleményei. 22.45: Külügyi ne28. számú Szeged-Baktő és Fel- gyedóra. 23.03: Jazz-muzsl!:S —
sővárosi feketeföldek dűlőben 23.20: Zongoramuzsika.
030:
kiosztott földreformon földekre Hirek eszperantó nyelven.
vonatkozó változási jegyzék közBUDAPEST II. 17.00: ötórai
szemlére tétele* és a "Szegett
j
^
város 1913. évi 18. számú Kozmovszky Rezsőné
sz. László tea. 18.00: "Három orosz költő
Irén és dr. Damássay Kiamilné dalaiból*. 18.30: Hanglemez. —
sz. László Gizella szegedi lakosoktól a földreform során 19.00: Jobb későn, mint solial
igénybevett és juttatás címén 19.30: Szabad Népek Hazája.
kiosztott földekre vonatkozó 20.C0: Filmdalok. 20.15: Sportváltozási jogvzéic közszemlére híradó. 20 30: A rádió szabadtétele* tárgyakra
vonatkozó
részletes hirdetmények megte- egyetem© 21.15: Kíváncsi mikkinthetők a hatósági hirdető- rofon. 21.30: Szív küldi sziltáblán (Bérház kapu alatt, vá- nek sárosan. 22.00: OperarV**rosháza, f. em.)
lctek.

Rádió

íRsateséfeh hüs a ühi'sas
Naponta friss vágás
FodoménÓl

Kárász-u. 8

I f d e t é s e k
7.'- AOA S - V É T E L
BIBLIAIÍDGOLYÖT veszek, repedtet is. Darázs, Retek-u. 43,
á délelőtti órákban,
itl t U l ü i l legjobban nálam
értékesítheti. Falus bélyegkereskedés, a fogadalmi temntomnál. Iskola-ulca 29.
SOVÁNY sertés, 10 hónapos,
eladó. Megtekinthető Somogyitelep IX. utca 536.
PRÍMA Shupda-cimbalom sürgősen eladó. — Somogyitelep
XXIV. utca 879. szám. Megtekinthető vasárnap.
ITASZNALT ajtók, ablakok, fagerendák, tégla, vályog olcsón
eladók. Cserzy Mihály-ntca 6.
TŰZHELYET, keveset használtat, jő állapotban, veszek. Jelige: "Tűzhely*.
ÓRASZERKEZETEKET és tört
ezüstöt veszek. Tóth órás, Ivárász-utca 13.
ELADÖ egy férfi átmeneti kahát, télikabátok és egy pár
csizma. Borbás-utca 25.
ELADOK ágyak, szekrény, asztal és egyéb bútorok sürgősen,
péntek délelőtt. Hétvczér-u. 9.
FEKETE szil pelíerin eladó. —
Kossuth Lajos-sugárut 19., L
emelet ajtó 2.

laTTa s
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EGY kis szobát kaphat öreg
házaspár. Erd. Mérev-utca 6/b.
Bodó.
BÚTOROZOTT' szoba, emeleti,
egyetemi hallgatónőnek, vagy
férfinak kiadó. Margit-U. 29.
emelet 1.

ELCSERÉLNÉM felsővárosi oícsóbérü szoba-konyhás lakásomat hasonló felsővárosi, esetleg
nagyobb lakásért. Maros-u. 30.,
vendéglő.
KÜLOXBEJAKATU szépen butorozott fzobo, fürdőszobahaaználattnl kiadó. Dózsa Györgyutea 7., I. emelet 4.
KÉTSZOBÁS komfortos lakásom költségmegtérité3 ellenében
átailom. Ara nv János-utca 11.,
Ili. emelet 11. sz. ajtó., 8—11
óráig.
ELCSERÉLNEM kétszobás szép
összkomfortos lakásomat budapesti 1—2 szobás összkomfortossal. Postafiók 410.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
belvárosi összkomfortos, 3 szobás
lakásomat elcserélném szegedi
ugyanolyanért. Jelige: "Vásárhely*.
-EGYSZOBA-konyhás,
mellékhelyiséggel, kertes
magánház
megegyezés esetén elcserélhető.
"Felsőváros* jeligére.

i

girnr^witifk—

=±:

bökkabatok

hosszú és rövid, férfi és nöl mérték után
elsőrendű bőrhői, festések és
javítástól szakszerűen készülnek CsonMs
bői-ruhakészítőmesternél. Szent Mfklős-n. 7.
m
C l
U
keresek

X órás és ékszerén
a m
Kárász-Utca 14.
kazi- és zsebóríkat
fveckerórát ls), ezüstöt, briliiánsékszereket magas áron. —
Ora- és ékszeriavitast váltatak.

ELHAGYTAM 14-én íctitűlőmet az Ü. V. melletti gyümol
pavillonnál. Kérem a megtalálót, a pénz megtartása mellett
okmányaimat és
jegyzeteiméi
szolgáltassa vissza. Még külöm
juteJuiat kap. Telefon: 5-61.
ÚJSZEGED tisztelt vevői további pártfogását kén a fogságból hazatért Répás G
mészáros és hentes.
DEI.MAGY AKORSZAU
politikai naptlap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTM.I-I'V BYORG*
Felelős kiadó:
UR ZOLU8ANDUH
Szerkesztőség - lókal-utca 4.
Felelős szerkesztői telelőn: 4 9 1
Szerkesztőség^ teleion: 103.
Nvomdat szerv. - ztöségl telelőn
este R-'-M: 673.
Kladóhivatul Kárász-utca 8.
lelefon: 325

ZONGORÁT, orgonát.
harmóniumot tökéletesen hangol, javit Rakovszky, a Nemzeti Színház és Zenekonzervatórium hangolóia. Báró Jósika-utca 31.,
Telefon: 8—31.
17 FOfttXl egy pár női talpalás, I. o. anyagból. Tavaszutca 13.
MOHELYHELYISEGET keresek
lehetőleg lakással, költs'gmogtéritéssel. Erdélyi bádogos, Új- A mriupiauuü Ml. uyoiiij»a«
R. vezető: Konez Lósziá
szeged, Temesvári-körut 24a.

