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A parlament feldiszitett üléstermében

megkezdődött a Szabad Szakszervezetek
XVII. K O N G R E S S Z U S A
Hűségesek leszünk ahhoz
szocializmus
megvalósításának
A borús vasárnapi reggel ünnepi zászlórengelegben találta
a magyar fővárost. Még szom.
balon este befutottak a Szabadság-hidra a szakszervezeti
sport fáklyás stafétafutói, élen
a
10 olimpikonnal. Ezután
15.000 ifjumunkás
impozáns
fáklyás felvonulást
rendezett,
amelyet hatalmas tömegek néztek végig. Vasárnap reggel ki.
lene órakor kezdődőit meg a
szakszervezetek XV11. jubileumi

a táborhoz, melynek munkája a
nemzetközi
ügyét szolgálja — nagy Sztálin elvtárs
táborához

kongresszusa a vörös ést nemzetiszínű drapériákkal
diszitett
parlamenti
ülésteremben.
A
zsúfolásig meglelt padsorokban
az egész világ szervezeit dolgozóinak kiküldöttei ültek, az
emelvénnyel szemben hatalmas
taps közben foglalták et helyüket a hatalmas
Szovjetunió
szakszervezeti harcosai. Mellettük tünt fel Louis Saillant, a
Szakszervezeti
Világszövetség
főtitkárának jellegzetes alakja.

g-inak, a szocialista Szovjet- felett aratott történelmi győzöl- zeti és a Szovjetunió élén a;
uniónak, Sztálinnak a fasizmus me hozta meg.
a lángeszű férfi áll, akit az

egész haladó emberiség szeretete vesz körül: vezérük a
nagy Sztálin.
pap
és
egyházfő,
egyre
inkább
a
Megemlékezett Kádár elvtárs
(A küldőitek felállva, hosza baloldali szociáldemokraták magyarországi reakció feje és a
történelmi érdeméről a munkás- külföldi imperialisták legfőbb szasan eltették Sztálint.)
— A munka termel éken vegység létrehozásában, majd ki- itthoni szövetségese.
A magyar szakszervezetek fel- ségének emelkedésével emelemelte, hogy a párt és a munkásosztály közötti kapcsolat je- adata az is, hogy a munkásosz- kedtek a munkásckt'és alkallentős mértékben a szakszerve- tály és a dolgozó parasztság mazottak bérei is.
zeten keresztül valósult meg. szövetségét szüntelenül erősítve
— A szovjet szakszervezeA Magyar Dolgozók Pártja az segítsenek leküzdeni az impeegész dolgozó nép harcát vezeti, rialistákkal szövetkezelt kapita- tek állandóan erősitik kapigy a szakszervezetekét is, de lista, kulák és klerikális reak- csolataikat a többil ország
önállóságukat ezzel nem érinti. ciós erőket.
Harcos üdvözlet Rákosi Mátyásnak
szervezeteivel. A
szovjet
Végül Mindszenty szerepéről
Kádár János nagy beszéde szakszervezeteknek,
valaAmikor a 17 külföldi de- tal főtitkára és a politikai élet. beszélt a belügyminiszter és után a kongresszus táviratilag mint a demokratikus orszálegáció tagjai és a magyar ki- a szervezett munkásság számos megállapította, hogy az eszter- üdvözölte Rákosi Mátyáa elvgok szakszervezeteinek
küldöttek taár elfoglalták he- vezetője.
gomi érsek egyre kerésbbé fő- társat.
lyeiket, nagy éljenzés közben
A Himnusz és az Internacioéletérdeke a munkásoszmegjelent a teremben Szaka- nálé hangjai után Harustyák Kossá István: A szakszervezetek halatály
egységének megvésits Árpád köztársasági elnök, József elvtárs a Szakszervezeti
dése és a kéke megőrzé.Nagy Imre, az országgyűlés el- Tanác3 elnöke köszöntötte a
déktalanul térjenek át az ipari
se, hogy nyugodtan építnöke, Dinnyés Lajos miniszter- megjelenteket és a kongresszus
szervezkedés re
hesse az uj életei.
elnökkel az élen a kormány tag- harcos üdvözletét tolmácsolta a
jai, közülük Kádár János," Rajk távollevő Rákosi Mátyás elvA szovjet szakszervezetek
Ezután
Kossá
István
iparipartestületek
kezéből.
László, (Térő Ernő, Kossá Ist- társnak, akit a kongresszus kö- ügyi miniszter lépett az
— Elérkezett az ideje an- önökkel együtt folytalják a
ván, Olt Károly és Rónai Sán- zönsége percekig ütemes tapsnak, hogy a nagyvállalato- harcot és kíméletlenül viszdor elvtársak, Vas Zoltán elv- sal üdvözölt. Méltatta Harus- emelvényre.
— Az iparügyi vezetés és kat, amelyek ma már nehe- szaverik a reakció minden
társ, a GF főtitkára, Révai Jó- tyák elvtárs annak jelentőségét,
zsef elvtárs a Szabad Nép fő- hogy a hatalmas Szovjetunió- a szakszervezetek között — zítik a vezetést,
részeire támadását.
szerkesztője, Marosán György nak
mondotta — a legteljesebb bontsuk, liogy a MÁSZ-t 10 A közönség lelkes, hoszküldöttei
is
megjelenelvtárs az MDF nagylmdapesti tek a kongresszuson, majd meg- együttműködésre van szük- —12 nemzeti vállalatra, a szanlartó ünneplésben rétitkára, Piros László elvtárs a emlékezett a nemzetközi mun- ség. Az első lépés az, hogy
NIK-et több nemzeti válla- szesítette a Szovjetunió deSzaktanács főtitkár-helyettese,
a szakszervezetek hala- latra és ipari központra osz- legátusát
Berei Andor elvtárs a Tervhiva- kásmozgalom nagy halottjáról,
Zsdánov elvtársról.
déktalanul térjenek át a szuk fel. Ipari fejlődésünk Louis Saillant a S z a k korszerűtlen
szakmai parancsolóan irja elő száBeszél a köztársasági elnök
szervezkedésről az ipari munkra, hogy a hároméves s z e r v e z e t i V l t á g s z ö v e t s ó g hivatásáról
szervezkedésre. A mun- terv és a további ötéves terEzután Szakasits Árpád elv- elvtárs elnök, javaslatára a konveinkben
felépítendő
üzekaerőgazdálkodást
állaEzután Louis Saillant, a
társ köztársasági elnök emel- gresszus táviratban üdvözölte a
mi feladattá ke® ten- meinket lehetőleg máip ne Szakszervezeti Világszövetkedett szólásra. Bevezetőben magyar nép nagy jótevőjét, a
Nagybudapest területén épít- ség főtitkára lépett az emelnünk.
hangsúlyozta, hogy Johaux és dolgozók nagy tanítóját, Sztálin
Deakin uraknak nem fog si- elvtársat.
Tevékenyen részt kell ven- sük fel, liancm egyrészüket vényre. Megállapította, hogy
kerülni a Szakszervezeti Világa nyersanyagforrások köz- a kapitalista országokban a
— A magyar nép — mondja niök a szakszervezeteknek a len közeiebe telepítsük.
szövetség egységének megbonnép demokratikus jogai vetása, mert a 7(j millió szerve- többek között a távirat — meg- termelési tervek kidolgozá— Még fokozottabb mér- szélyben vannak. Ezért jezett munkás egytől-egyig a bé- ingathatatlanul halad előre a sában, az élmunkások, észke és szabadság katonája. A Szovjetunió által megmutatott szerüsitők mozgalmának ki- tékben kívánjuk
lentkezik minden kapitalisés összhangba hozni terv- ta országban az a hatalmas
kongresszus tanácskozásai szá- uton a Magyar Dolgozók Pártja építésében, a termelési
és
a
mi
szeretett
Rákosi
elvmára irányt mutat a marxizversenybizottságok munká- gazdálkodásunkat
a
társadalmi vihar, amelynek
mus-leninizms, a Szovjetunió társunk vezetésével.
jának megszervezésében. Az szomszéd népi demokra- legkézzelfoghatóbb megnyilpéldája és Sztálin lángelméje.
üzemi bizottságok szakszer- tikus országok gazdasá- vánulásai
a
széleskörű
Csak ott, ahol a forradalmi A d o l g o z ó k s z a b a d s á g a vezeti szervekké válnak, taggi terveivel, elsősorbaa sztrájkmozgalmak,
marxista párt í* osztályharcos
és mindenekelőtt a SzovEzután Kádár János elvtárs jaik szakszervezeti alkalmaszakszervezet egymásra
talál,
ígéretet teszünk, hogy
jetunióval.
ahol a szakszervezetek elfogad- belügyminiszter, az MDP főtit- zottak lesznek. A munkaerőugyanolyan lelkesedésják a párt vezetését, lehet a kárhelyettese beszélt. Köszön- gazdálkodással összefügg a
— A MAORT esete figyel- sel és bátorsággal védkapitalizmust megdönteni.
A tötte az 50 esztendős Szakszer- tanonckérdés helyes megol- meztető jel, hogy üzemeinkmeg a proletariátus
nálunk is bekövetkezett törté- vezeti Tanácsot és kijelentette, dása is. Szükséges, hogy az ben fokozzuk a
proletár- jük
ügyét,
mint hős spanyol
nelmi fordulattal a szakszer- hogy a kongresszus jelentőségét elavult tanonctörvény
he éberséget. Kormányzatunkvezetek jelentősége fokozódik, mindenekelőtt aa adja
és görög elvtársaink.
meg, lyett uj ipari tanulőtörvényt ra vár az a feladat, hogy
mert a szocializmus építésének hogy az imperializmus rabsága
A Szakszervezeti Világszöválnak szerves részeivé.
alól felszabadult magyar mun- alkossunk. Ki kell vonni a minden szabotázst vagy s*a- vetség főfeladata, sőt matanoncszerződés
megkötését
botázskisérletet
keményen
kásosztály szakszervezetei tartasztos kötelessége, hogy felják. Soha olyan szabadságban és a segédvizsga letételét az megtoroljon.
A n e m z e t hálája
ivja a világ összes dolgonem volt része a dolgozóknak
a m a g y a r m u n k á s s á g , Magyarországon, mint ma, ami- Szotovjev: A szovjet szakszervezetek zóit:
a szakszervezeteken kekor a politikai hatalom a munnak
Önökkel együtt folytatják a harcot
kásosztály és a vele szövetségresztül teremtsék meg a
A következő szónok Dinnyés ben lévő dolgozó parasztság kebékéért folytatott harc
Leonid Nikolajevics Szo- végeztek, hogy újjáépítsék
Lajos miniszterelnök volt. Az zében van. Ez a mi szabadsászélcsj nemzetközi arcegész nemzet háláját tolmácsol- gunk nem tetszik a nyugati im- lovjev, a Szovjet Szakszer- és továbbfejlesszék gazdasávonalat
ta a magyar munkásság előtt, perialistáknak, mert a magyar vezeti Szövetség főtitkárhe- gukat és emeljék a Szovjetmajd kifejtette, hegy a magyar dolgozók vágyát váltja valóra, lyettese a Szovjetunió sok- unió dolgozó népének élet— Tudom, hogy ebben a
szakszervezetek XVÍT. kongreszmilliós dolgozó tömegeinek színvonalát.
harcban számithatunk reászuson boldogan hirdetik törhe- de nem olyan, hogy a nyugati forró testvéri üdvözletét tolAz újjáépítési ötéves terv
tok és hogy ti, magyar doltetlen egységüket és büszkék, tőkések, bankárok, olajmágnámásodik! esztendejének
mácsolta.
gozók a proletariátus nagy
hogy élcsapata lehetnek nem- sok tetszését kiváltsa.
— A háboruutáni években feladatait túlteljesítették
harcának élén fogtok járni.
csak az újjáépítésnek, hanem a
—
így
lettünk
mi
—
mondotnagy belpolitikai küzdelemnek ta Kádár elvtárs — a kapitalis- — mondotta — megerősö- A szovjet nép békés épitőis, amelynek eredményeképp el- ták rabjaiból a
dött a szovjet és magyar munkájában azért érhette el A külföldi d e l e g á t u s o k
felszólalása
távolítottuk politikai életünk- alapjait lerakó első szocializmus
szabad ma- szakszervezetek közötti kap- ezeket a sikereket, mert álből a dolgozók ellenségeit.
lamukat,
népüket
a
bolsevicsolat.
A
szovjet
szakszerEzután
Pierre Le Brun, a
gyar nemzedék. Szabadságunkat
Szünet után Dmhos Lajos a munkások és parasztok orszá- vezetek hatalmas munkát kiek harcedzett pártja ve- CGT titkára, a francia dol-
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megállapította, hogy Ma- hogy azokban a szakmák- után
gyarország nemzetközi sú- ban, ahol a dolgozók túl- az iparügyi tnlnlszlérilya az utóbbi években na- nyomó többsége nő, a szak- -unitiak egvrészt nehéz
és gépipari,
másrészt
gyot nőtt, a világ szabad né- szervezeti vezetésben is a
minisztépei komolyan értékelik a nőknek kell az első helyet könnyűipari
riumokra való kettévámagyar
szakszervezetek átadni.
Kifejtette ezután, a szo- lasztására, majd javamunkáját és eredményeit.
solta az áliami ellenőrTudják ezt az imperialisták, ciális épités elsősorban a
azért akarják a szocialista nehéz- es gépipar fejleszté- zési minisztérium felállítását.
egységfrontot megbontani. A sét jelenti. Javaslatot tett ezmagyar szakszervezetek sziA szervezeti mtinVásság feltépése
lárdan küzdenek az egységbontók ellen és mindent elM n d s i e n y e len
követnek, hogy szándékukat
lósításáért.
A MAORT-nál és a Huttcr
meghiúsítsák. Ezért fordult
megoldani,
szembe Titoval és a jugo- és Lever-nél leleplezett sza- Feladatunkat
szláviai kommunista politi- botálással és kémkedéssel harcunkat megvívni
csak
ka vezetőivel is, akik elárul- kapcsolatban fokozott éber- akkor tudjuk,
Apró elvlárs beszél
ták a nemzetközi szocialis- ségre hivta fel a munkásosz- ha az egész munkássáHétfőn délelőtt Apró An- jelentőségét nagyban emeli ta frontot és az imperialis- tályt, majd a klerikális re- got áthatja a nagy szoKifejtette, cialista Szovjetunióval
tal mondotta cl főtitkári be- a Szovjetunió hatalmas szak- ták szolgálatába szegődtek. akciót bírálta.
hogy a szervezett munkás- való
számolóját.
szervezeti képviselőinek a
szolidaritásunk szelA szervezett
magyar
ság nem kiván az egyházak
Megállapította, hogy a jelenléte.
leme.
munkásság
érzelmei
a
ügyeibe beavatkozni, de nem
kongresszus olyan időben 3Ii, magyar dolgozók sohős
jugoszláv
néppel
(A
kongresszus
tagjai hetűrheti,
hogy
a
vallás
ürüült össze, amikor hazánkban ha sem' felejtjük el a
szemben azonban válto- gyével a dolgozó nép ellen lyükről felállva éltetik Sztánapirendre került a szociánagy áldozatot, amelyet
zatlanok.
folytassanak aknamunkát lint.) A szolidaritásunk a
lis épités. Ez határozza meg a Szovjetunió hadserege
az uj szakszervezeti feladahozott érettünk.
A Szovjetunió szilárd béke- Ha egyházon belül nem Szovjetunióval azt jelenti,
megfékezni hogy hűségesek leszünk ahtokat, amelyek megoldásá- (Nagy taps, a jelenlévők vi- politikáját támogatja az képesek
val erősíthetjük a népi de- harosan ünnepelték Sztá- egész világon mindenki, aki Mindszcnly demokrácia- hoz a táborhoz, amelynek
mokráciát és építhetjük a lint.) Ezután a külföldi ven- békében, szabadságban és ellenes dühét, a szerve- munkája a nemzetközi szozett munkásságnak mó- cializmus megvalósításánál
szocializmust. A kongresszus dégeket üdvözölte,
majd függetlenségben akar élni.
dot keh találnia arra, ügyét szolgálja a nagy Sztáhogy ezt a feladatot el- lin elvtárs táborához (nagy
Efefre-halálra szolidárisak vagyunk
végezhesse.
taps).
(Taps.) Ezután hangsúlyoz- Apró Antal négyórás bea Szovjetunió békepolitikájával
ta, hogy az önkéntes tagság- szédének elhangzása után a
általában kongresszus tagjai lelkesei?
1,609.009 szervezed dol- szakszervezet kéz a kézben
Ezután
megállapította, ra való áttérés
gozó nevében jelentem
harcolt a Magyar Kommu- hogy azokban az iparágak- nem jelentett tagveszteséget. éltetlek Apró Antalt, a Szovki — emelte fel hangját nista Párttal az 1947-es vá- ban, amelyek az ország új- Két főkötelességet kell telje- jetuniót és Sztálin elvtárApró Antal—, liogy élct- lasztásokon a demokrácia jáépítése,
függetlenségünk síteni a magyar szakszer- sat. Nagy lelkesedéssel forc-balálra szolidárisak
védelméért. Küzdött a mun- biztosítása és a mezőgazda- vezeti mozgalomnak. Az Igadták a kongresszus tagjai
vagvunk n Szovjetunió
kásosztály politikai egységé- ság korszerűsítése
szem- egyik a szocializmus alap- Apró Antal
bejelentéseit,
békepolitikájával.
nek megteremtéséért és a pontjából döntő jelentősé- jainak lerakásában való se- amelyek ismét előbbre vigédkezés,
a
másik
hozzájátagok többsé- gűek, nemcsak elérték, haszik a magyar munkásmozA háború és a béke eldönté- szakszervezeti
örömmel üdvözölte az nem jóval el is hagyták az rulni a nemzetközi demo- galom ügyét.
se nem az imperialistákon ge
kratikus
és
szocialista
tábor
egységes
munkáspárt,
a
Ma1938. évi szinvonalat.
mulik, hanem a világ dolgo- gyar Dolgozók
megszilárdításához, a béke
Pártjának
Ezután a jelölő bizottság
tóin s rajtunk magyar dol- megszervezését. Az egységes Nemcsak a népi demo- megvédéséhez.
gozókon is Apró Antal ez- munkáspárt) megteremtésé- krácia politikai hatalma
A magyar szakszerveze- és a határozati javaslatol
után visszapillantást vetett vel és ennek nyomán a szak- szilárdult meg, megsziti mozgalom c feladatait előkészítő bizottság megváa Szakszervezeti
Tanács szervezet döntő megszilára Magyar Dolgozók Párt- lasztó ára került a sor, majd
lárdult gazdasági élejának irányítása szerint Tóth Matild, a Szaktanács
fennállásának 50 éves törté- dításával a népi demokrácia
lünk is.
nötitkárságának vezetője 40!)
akarja megoldani.
nclére. Hangsúlyozta, hogy olyan feladalok megoldását Ez tervgazdálkodásunknak
ezer magyar dolgozó nő ne(Taps.)
A
magyar
szakszera szakszervezeti mozgalom tűzte ki maga elé, amelyeket köszönhető. A hároméves
vében üdvözölte a kongresz1945-ben 800.000 tagot szám- a munkásosztály széthúzásá- terv eddigi eredményeiben vezetek szerepe:
szust. Utána Béki Ernő. a
lált. Azóta a taglétszám el- val megoldani lehetetlen lett komoly része van a szak- a legszélesebb dolgozó pedagógus
szakszervezet főtömegeket
nevelni
a
érte az 1,600.000-et. Kiemel- volna. A választások eredmé- szervezeteknek. amelyek a
titkára beszélt. Ismertette
szocializmusra,
arra,
nyeként
napirendre
került
te a szakszervezetek szereterveket népszerüsitették a
azt a küzdelmet, amelyet a
)ét az újjáépítésben, a stabi- az uj alapokra fektetendő dolgozók többsége között és hogy kövessék a Ma- haladó szellemű pedagógugvar
Dolgozók
PártFüggetlenségi Front ügye, ezeket mozgósították a terv
Íizáeióban, a jobboldali szo- amelynek
sok folytattak az iskolák álmegalkotásában és végrehajtására. A szakszer- ját és részesévé,váljanak lamosítása
eiáldemokralák elleni harcérdekében
A
annak
a
küzdelemnek,
ban, a demokráciaellcnes támogatásában a magyar vezet feladata, hogy megvi- amelyet Rákosi Mátyás
"Dolgozók
az
iskoláért*
mozgalom lágítsa a felismerést, a terösszeesküvés felszámolásá- szakszervezeti
elvtársnak (nagy laps) mozgalom megmutatta, hogy
ban és az ország minden igen fontos szerepre vállal- melés ügye a munkásság irányításával folytat az a szervezett munkásság a
ügye.
nagy politikai kérdésében. A kozott.
uj, boldogabb, szocialis- legnagyobb áldozalokra is
kész a magyar nép kullui áta Magyarország megvajának felemeléséért.
Szakszervezeti tagok támogatása, hozzájárulás

Jfozók üdvözletét tolmácsolta, a kongresszus résztvevői
táviratban üdvözölték a
CGT-t és a francia munkásosztályt.
Fernando Snnli, az olasz
sza«kszervczoti tanács főlitkáríi hat és félmillió szervezeit olasz dolgozó üdvözletét tolmácsolta a kongreszszusnak.
Zupka Ferenc, a csehszlovák szakszervezeti tanács helyettes elnöke kijeién lette:

— A népi demokratikus
csehszlovák köztársaság és a
népi demokratikus magyar
köztársaság azonos célt követ, mielőbb felépíteni azuj,
igazságosabb társadalmi rendet, a szocializmust. Ebben
a közös munkánkban közös
felszabaditónk, a szocialista Szovjetunió segítségére
támaszkodunk.
Végül Jim Gardner, a
Nagybritanniai és Északirországi
Kohómunkások
Egyesült Szakszervezetének
főtitkára beszélt.

az öregségi járadékhoz, ipari szakszervezetek,
uj minisztérium

Ezután a szakszervezet érdekvédelmi tevékenységével
kapcsolatban a szociálpolitikáról beszélt. Kijelentette,
arra kell irányt venni, hogy
a szakszervezetek maguk Irányítsák azokal a
szoriá politikai intézményekéi, amelyek jelenleg
nz állam, üzemek'és válla'atok kezében vannak.
Azokban a szakszervezetekben, ahol eddig néni támogatták. nem adlak segélyt a
munkásoknak,
he kell vezelni a segélyre szoruló szakszervezeti tagok támogatását.
A kongresszusnak ki kell
mondania, hogv szükségesnek tartja a két lcgnngvobb
biztosító intézet, az OTI és
a MABI egvesilését. A Szakszervezeti Tanács javasolja,
mondja ki a kongresszus,
hogy
az öregségi járadékok
felemelése érdekében a
munkásság hozzájárul
fizetése egyszáznlékának
!evoná«ához és liogv az
öregségi járadékokai no-

vember l-re 50 százalékkal fel kell emelni.
Központilag biztosítani kell
a dolgozók
üdültetésének
megszervezését.
A kollektív szerződések
rendszerét tovább akarjuk
fokozni. Az ipari kollektív
szerződések létrehozásán kivid most irányt veszünk a
közüzemi alkalmazottak kollektív szerződésének megteremtésérc is.
A szakszervezeti mozgalom
továbbfejlesztése
megköveteli a szakmai
szakszervezetek fokozott
átalakítását ipari szakszervezetekké,
(óriási taps.)
Egy-egy iparág és ezentúl
egy-egy üzcin valamennyi

dolgozója, fizikai és értelmiségi dolgozója egy és ugyanazon ipari szakszervezethez
tartozzék. A Szaktanács főtitkára hangsúlyozta ezután,
hogy az ipari szakszervezetek létrehozása uj terepet
juttat az üzemi bizottságoknak is. Az ipari szakszervezetekre való áttérést össze
kell kapcsolni
a belső szakszervezoli
demokrácia kifejlesztésével.
Ezután a nevelői munka
fontosságáról beszélt, hangsúlyozva, hogy
á nevelés terén hatalmas
szerep var a szakszervezetekre.
A dolgozó nők problémájáról szólva hangsúlyozta.
s o h a Ilyen o l c s ó n n e m
vehet! Kósziruraktáramat m e g s z ü n t e t e m !

Óriási árleszállítás
Kertész László™]***!\°l \ak*Ven£e*0
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Központi kérdéssé a termelést
Piros László, a Szakszer- munista párt napilapja f ő
vezeti Tanács főtitkárhe- szerkesztőjének és Y2 tárlyettese hangsúlyozta, hogy sának lialálrnitélése ellen.
a jövőben több gondot kell Dénes István, a SzIT főfordítani a vidéki üzemek titkára 130 ezer ifjumunkás
termelésére,
mimkaverse- nevében üdvözölte a konnyére, valamint alvidéki üze- gresszust. Hangoztatta, hogy
mek üzemi bizottságának és a SzIT a magyar ifjúság vea versenybizottságnak
a zetőgárdája lett éppen ugy,
munkájára. A leghatározot- mint felnőtt vonalon a muntabban fel kell lépni min- kásosztály.
den olyan lielytelentiés káros
Meghaló Jolánét...
cselekmény ellen, amely a
meglévő normák lazítására, Zentai Béla megállapította,
meghamisítására irányul. A hogy
szakszervezetek összes szer- a Szovjetunió hatalmas
vcinek munkájával központi segítséget nyújtott nefeladattá kell íenni a terme- héziparunk fejlesztésélés kérdését.
hez.
Vágvölgyi Anna a salgó- Ezután Labancz András,
tarjáni üveggyár ifjúmunká- az őszhaju debreceni kőműsainak nevében élesen elitél- ves megilletődötten monte Mindszenty uszitó poli- dotta el élete legnagyobb éltikáját. Mi fiatalok — mon- ményét, amikor a szovjet
felszabadítót Iák
dotta — minden körülmé- csapatok
nyek közölt kitartunk az Debrecent, a katonai paMDP politikája mellett és rancsnok magához hivatta
annak hü harcosai leszünk. és felszólította, hogy szervezkedjenek gazd*ságilag és
(Lelkes taps.)
Rácz Gyula, a'FÉKOSz fő- politikailag. Ezt a jeleneid
iilkára beszélt, majd az el- sohasem felejtem ek — monnök javaslatára a kongresz- dotta — és ha itt volna tX
szus egyhangulag elhatároz- szovjet tiszt, megcsókolnám.
ta. hogy táviratban tiltako- Amikor beszédét befezik Lessosnak, a görög kom- jezte, Szolovjev, a szov-
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jel szakszervezeti küldöttség vezetője elébe
sietett és megölelte.
Szolovjev és a magyar kőműves baráti ölelése viharos tapsot váltott ki. A konresszus résztvevői felállva
osszu ideig ünnepelték a
felszabadító szovjet hadsereget.
Balogh István elnök bejelentette, hogy
Fltzgerald, az amerikai
e!e!- iroleelinikus szervezet főtitkára, a Waflaccpárt alelnöke táviratban
üdvözölte a kongresz-

S

Szegeden

szust.
Mekis József 172 ezer vasmunkás nevében mondott
beszédet. Mekis József bejelentette, hogy a kormány
a közeljövőben rendeletet ad
ki az ujitók támogatására.
Köves András, a magánalkalmazottak szahad szakszervezetének főtitkára leszögezte, hogy a magyar
szervezett dolgozók a legnagyobb rokonszenvvel kisérik a nyugati demokratikus erők, valamint a félgyarmati és gyarmati országok dolgozóinak küzdelmét.

hódon

estig

A kongresszus
résztvevői Leszáliiiiák a fagy- és aszályhétfőn este az Operaházban
rendezett díszelőadáson vetkárosultak földadóját
tek részt.
A rendelet kimondja, hogy
A pénzügyminiszter rendeleA m o s z k v a i rádió
tet adott ki az 1948-as évben az elemi kárra vonatkozó bea kongresszusról

A moszkvai rádió a Budapesten folyó szakszervezeti kongresszusról szólva rámutatott a
kongresszus nagy jelentőségére
az ország politikai életének
szempontjából. A magyar szakszervezeti mozgalom csak akkor
indulhatott gyors fejlődésnek és
akkor válhatott az ország politikai és gazdasági életében fontos szerepet játszó tömegszervezetté, amikor győzött a népi
demokrácia.

Szabad Nép

fagy és
tartós
szárazság
(aszály) következtében károsult szántóterületek földadójának leszállítása tárgyában. A
rendelet szerint az ilyen kalászos növényekben károkat szenvedett helyeken rendkívüli földadóles zállifás engedélyezhető aí
ország több részén és tg!) Csanád és Csongrád vármegyékben
is. Adókedvezményt csak azok
a gazdák kaphatnak, akiknek
birtoka nem haladja rrtfíg a 15
holdat, vagy, ha azt el is éri, a
birtok kataszteri liszta jövedelme a 150 koronát nem haladja
meg.

előfizető

A Szabad Nép-kampánv harmadik vasárnapja Szegeden ismét a kommunista sajló diadalának jegyében telt el. Közel
ölezer agiiálor indult el reggel
a város különböző részeibe és
a falvakra, tanyákra.
Egyes
pártszervezetek agitátorai másodszor is végiglátogat Iák a
tagságot, de igen sok előfizetői
szereztek ezúttal már a pártonkívüliek sorából is.
A falujáró csoportokat
az
egész délelőtt hol szemerkélő,
hol zuhogó eső sem
tartotta
vissza munkájában. Igen szép

eredményt értek el Dorozsmán,
ahol a közigazgatási szervezel
15 uf előfizetőt szerzett és száz
lapot adott el, de amint a jelentésből kiderült, kétszeranngi
is elfogyott volna. Az újszeged!
pártszervezet Szőregen, a Szegedi Kendergyár Sándorfalván,
Alsóközponton a Dohánygyár
lés a pártiskola ért el jó eredményt. A Belváros I. és
II.
pártszervezet Tápén, a városházi szervezet Felsőközponton
és öszeszéken végzett sikeres
munkát.

Bár sok falujáró csoport je.
lentése még hétfő éjjelig nem
érkezett be, e pillanatban máf
bizonyos, hogy ujabb 353 előfizetője van Szegeden a Szabad Népnek, ezzel az összes
előfizetők száma 3055-re emel
kedelt. A végleges
eredmény
ennél előreláthatóan
lényegesen magasabb szám lesz. A falusi agitációs munka egész héten folytatódik, mert a falujárók helyi elvtársakat szerveztek be, akik vállalták a következő vasárnapig bizonyos számú előfizető gyűjtését.

R frank devalválása ujabb bizonyíték arra,
hogy o Marshall-terv csökkenti
a doloozék életszínvonalát
;
Az UNO politikai bizottságában hétfőn délelőtt az atomerőbizottság jelentését tárgvalták. Austin amerikai megbízott
a kanadai javaslat mellett foglalt állást, majd kereken kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem mondanák le az
atomerőről. Ramadier francia
megbízott a megegyezés mellett szállt eikra. Ezután Malik szovjet kiküldött rámutatott arra. hogy a kanadai javaslat egyedül az Egyesült Államoknak és Angliának kedvez,
a terv, amelyet az atombizottság jelentése tartalmaz,
lolietetlenné tenné, hogy az
atoméi lenor/ést nemzetközivé tegyék, helyette az
atomerő az Egyesült Államok monopóliumává válnék.
dajnálatos, hogy az Egyesült
Államok és Anglia megbízottai
nem fogadják el a Szovjetunió
javaslatait, különösen azt, amelyik az atomerő betiltásának és
ellenőrzésének
egyidejűségére
vonatkozik.

reskedelrai és hajózási egyezmény rövid időn belüli megkötésének bejelentése, valamint
annak az elhatározásnak megerősítése, hogy Írország ragaszkodik az angol koronához fűződő utolsó kapcsolatainak megszakításához is, az ir kérdést
az angol politikai élet központi
problémájává tette. Angol vezető körök attól félnek, hogy
Írország elhatározása elkerülhetetlen hatással lesz Indiára és
Délafrikára és ennek következtében a birodalom egész szervezete megrendülhet. A megrendülés következményei teljesen
kiszámíthatatlanok, de végeredményben az angol birodalom
széteséséhez vezethetnek.

Eísenhower
leltünő
beszéde

főn virradatkor a sztrájkőrsé
ek minden eddigit felülmúló
berséggel őrizték a bányatelepek bejáratát, hogy elhárítsák
a csendőrök esetleges erőszakos
beavatkozását. Az északi és a
moselvölgyi bányavidékre ujabb
csendőrcsapatokat küldtek.
A sztrájkoló munkásság
nem késett a felelettel, hétfőn reggel 24 órára felfüggesztették a bányabiztonsági intézkedéseket.
A bányák és kokszmüvek épsé
gére ügyelő Őrségek elhagyták
a helyüket. A hatósági beavatkozás ellen védekező őrségeket
viszont megerősítették.
A Humanité szerint a belügyminisztérium által kiadott köz
lemény meg akarja félemlíteni
a bányászokat. Minthogy a lotharingiai ércbányászok követe
léseinek legfontosabb pontjait
teljesítették, a longwyi vasbányák dolgozói hétfőn reggel
munkába álltak.

f

Eísenhower tábornok egy iskolaavató ünnepségen kijelentette: Meg kell találnunk az
útját annak, hogy felismerjük,
A Humanité a frank
szabályozzuk és megteremtsük
devalválásáról
a nemzetek közötti jóviszonyt
IVaílace felhívása - és nem esünk ismét abba a régi
Mi sem bizonyítja jobban a
ostoba tévhitbe, hogy háború- francia kormány szolgai helyTüntetés
Washingtonban val próbáljuk a felmerülő vé- zetét
az amerikaiakkal szemleménykülönbségeket megoldani.
ben, mint az a tény. hogy a
Wallaoe legutóbbi rádióbeszéFolytatódnak
deben újból felhívta az amefrank ujabb leértékelését a bárikai kormányt, vegye fel a tárnyászszlrájkkal egvidőben haja
palesztinai
karcok
gyalásokat a Szovjetunióval a
tották végre — irja vezércikkévilágbéke biztosítására. FelhívDélpalesztina keleti fekvésű ben a Humanité. A francia szén
ta az amerikai népet a háborús övezetében az UNO fegyverszüara tonnánként 350 frank volt.
uszítók elleni harcra.
neti bizottságának kepviselője A leértékelés következtében a
Vasárnap hatalmas tömeg
táviratban kérte a Biztonsági behozatali árak 52 százalékkal
tüntetett a washingtoni
Tanácsot, tegyen sürgős intézfehér Húz előtt, követelve
kedéseket a súlyos helyzet ki- emelkedtek. A francia kormány
a 12 amerikai kommunista
küszöbölésére. Az egyiptomi kül- most körülbelül 5 500 frankot
elleni eljárás azonnali megügyminiszterhelyettes a sajtó- fizet az amerikai szén tonnájászüntetését.
értekezleten ugy nyilatkozott, ért, tehát 57 százalékkal többet,
hogy Palesztinában a harcok
amennyibe a francia
Az ir kérdés vasarnap véget értek, mig más mint
szén
kerül.
A francia kormány
jelentések a harcok folytatásáAnglia, Ausztrália, Ujzeeland ról
ahelyett, hogy eleget tenne a
számolnak
be.
és Kanada vezetői Eszakirorbányászok jogos követelésének,
ezagban tartózkodnak,
hogy
a drága amerikai szenet vásáCsendőröket
küld
a
kormegvitassák Írország különvá-'
rolja. A leértékelést ujabb árlási szándékát. Írország ugyanis
mány a
sztrájkoló emelkedési
hullám fogja követközölte, hogy az angol korobányászok
ellen
ni Ismét bebizonyosodik az a
nával fennálló utolsó kapcsolatot is megszakítja azzal, hogy
Az északfrauciaországi és lo- tétel, hogy a Marshall-tervvel
hatálytalanítja a külpolitikai thaxingiai
bányavidékekről hét- párhuzamosan a francia dolgokapcsolatokról szóló törvényt.
főn délelőtt jelentették, hogy zók bérének vásárlóértéke csökAz ir-amerikai barátsági, ke-a helyzet feszültebbé vált. Hét- ken.

jelentéseket a rendelet megjelenésétől számított nyolc napon
belül kell Írásban megtenni a
birtok területe szerint illetékes
községi elöljáróságnál, (Szegeden a Városi Adóhivatal 6. sz
szobájában), ha azonban a bejelenlés szóbelileg történik, ugy
a községi elöljáróság köteles azt
díjtalanul Írásba foglalni. A
A bejelentést mind a
bérlő,
mind a tulajdonos is megteheti,
de a rendelet kimondja, hogy
amennyiben a bérlő tesz bejelentést, köteles feltüntetni
•
földek tényleges birtokosának
nevét is.

Kudarcba fulladt
Marshall athéni látogatása
Marshall amerikai külügyminiszter athéni látogatása a
monarcho-fasiszta
rendszer
gazdasági, politikai és katonai
válságát jelzi — jelentette ki
Kokalis, a szabad görög kormány nevelésügyi minisztere. A
látogatás célja, hogy helyreáL

litsa a fasiszták erősen megingott erkölcsét, amely a legutóbbi katonai vereségek s az
árulásért elitéit fasiszta tisztek
kivégzése után mélypontot ért
eL A világpolitika szemszögéből nézve Marshall athéni látogatása a Szovjetunió, s a (népi
demokráciák elleni példátlan
kihívás.
Szeged okíébeug közel
Kokalis azzal fejezte be nyi10 m-'liö forint egyenes- latkozatát, hogy a demokratikus hadsereg minden áron
adói fizetett
folytatja harcát a végső felA pénzügyigazgatóság kimu- szabadulásig.
tatása szerint szeptemberben 1
millió 670 ezer forint egyenesadó folyt be. Az előirt 15 milMűvésset
lió 88 ezer forint adóra októ- S'tnhás- pümber elsejéig 9 millió 700 ezer
forintot fizettek be a pénzügy- Megnyi t a ra<ztanárigazgatósághoz. Forgalmi aaom ü v é s z e k tárlata
1*51 1 millió 977 ezer forint.
vagy ondézs mából 1 millió 162
Vasárnap délelőtt ünnepélye9
ezer forint folyt be. Az adó- külsőségek között nyitották meg
hátralék 2 millió 571 ezer fo- a szegedi tankerület rajztanárint, amelyben a külföldre szö- rainak a Klauzál-gimnázium
kött Rosmann Béla gyárának dísztermében rendezett képkiadója 52 ezer forinttal szerepel. állitását.
A közigazgatási bizottság fel— Az igazi művész egyúttal
hívja a pénzügyigazgatóságot,
hogy az adóbeha jtásokat a leg- mindig nevelő is — mondotta
nagyobb körültekintéssel foga- dr. Páthi Ferenc tankerületi
natosítsa, ugyanakkor felkéri a főigazgató megnyitójában. —
pénzügyminisztériumot,
hogy Valóban a nivós kiállítás —
halasztásokat, a nagy magán- amely egyúttal Dombi Béla elvcégeknél csak a legszüksége- társ, tankerületi főigazgatóhelyettes, rendezőötletét és művésebb esetben engedélyezzen.
szetét dicséri — tanúságtétel
amellett, hogy kiváló művészeink jelentős részben a rajz124 fővel szaporodott tanárok' közül kerülnek lri.
szeptemberben
A következő napokban tanárok és miitörténészek tartanak
Szetted lakossága
majd előadást és tárlatvezetést,
Szeptember hónapban a há- de ettől függetlenül a kiállítást
rom szegedi tüdőbeteggondozó* egész nap megtekintheti a nagy*
ban 1825-en jelenlkeztek orvo- közönség.
si vizsgálatra, akik közül 90-cl
*
találtak betegnek. Fertőző beA vasárnap esti Csongor
tegség 163 fordult elő, ebből 33
és Tünde előadáson
olyan
eset vörheny volt. A tiszti főoróriási
érdeklődés
mutat,
a
vosi hivatal három általános
kOzott. hogy felhivjuh szin<
iskola öt-öt osztályát 8—8 napházlátogató közönség figyel.
ra bezárta és a szükséges (védőmét arra. hogy ma és csüoltásokat elvégezte. — A néptörtökön isméi a Csongor éi
mozgalmi adalok szerint szépTünde van műsoron. S bút
temberben 96 pár kötött házasbérleti előadásokban megy—
ságot, a születérek száma 281,
a pénztárnál válthatók
jeaz elhaltaké 157, a természetes
gyek ezekre az előadásokra
szaporodás tehát 124 fő.
is délelőtt 9—írig és
dél.
után 5 órától. Telefon: 7SS,

az

Csökkennek

öröhbefogadásoh

'*) SZEGEDI MOVÉS7F.K
hangverseny körútja. S. Papp
Júlia operaénekesnő, N. Dénes Erzsi
zongoraművésznő,
KeneSsey Ferenc és Márkg Géza a Nemzeti Szinház művészei a mntt héten Sárdy Jánosnak, a hires énekesnek kíséretében h angverseny
körúton
veitek részt. Orosháza, Makó
és Csongrád után Jászberényben és Hatvanban adtak nagy
sikerrel koncerieket.

A szegedi árva széknél 4670
kiskorút tartanak nyilván. A
hivatal közlése szerint az
örökbefogadások
száma
mostanában erősen
csökkent, mert a törvénj'en kívüli házasságból
született
gyermekeket egyre több apa
ismeri el magáénak. így legutóbb házasságon kívül szülelelt 155 gyermeknél
ismerték el az apák magukéF i z e s s eltf a
nak gyermekeiket, de 67-en
1 D é l m a q y a r o r s z á g r a
megtagadták.
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HÍREK
DÉLI SZÉL
Mérsékeli déli, délnyugati szél, felhős idő, több heTyen
köd, sok helyen eső. A hőmérséklet nem változik lényegesen.
TOVABBRA IS ALACSONY A TISZA
A Tisza Tiszabecsnél, Záhonynál és Szegednél árad, máshol apad, igen alacsony vizállásu. Vizének hőmérséklete Szegednél 12 fok. Mai tiszai .vizállá sok: Csongrád 332 (9), Szeged
144 (9.)
— Csütörtökön (2t-én) este
NAPIREND:
hatkor a Szegedi Fórum Klub
Kedd. október 19.
választmányi ülést tart. Kérjük
Nemzeti Szinhiz este 7 óra- a választmányi tagokat, az ülékor: Csongor és Tünde. »U«- sen pontosan jelenjenek meg.
bérlet 1.
— A Bólyai János MatemaBelvárosi Mozi 4, 6, 8 óratikai Társulat szerdán, október
kor: Ködös utak.
délután 5 órakor az
Széchenyi Filmszínház 4. 6, 20-án
8 órakor: Texasi postarablók. egyetem Bólyai Intézetének 1.
szümu tantermében (Baross GáVadnyugati határvadászok.
Korzó Mozi: 4, ft, 8 órakor: bor-utca 2., II. emelet) előadóülést tart. Dr. Szegő Gábor, a
M. Vordoux.
Somogyi könyvtár nvttva van: Stanford Universitv professzohétköznapokon Ö órától 19-ig ra az elektrosztatikus kapaciEgyetemi Könyvtár reggei tásra vonatkozó matematikai
8 órától este 7 óráig van vizsgálatairól fog előadnL
nyitva hétköznapokon.
— Leszállították az exprösszSzolgálatos gyógyszertárak: dijat. A közlekedésügyi miniszGerle-Takács: KInuzál-tér 3; ter rendelete értelmében az
Jnst Frigves: Pelőfi Sándor- expreaszdij belföldre helybeli
sugárut 41/b; Török Márton: küldeményeknél 1.40, vidékre 2
Csongradi-sugé rut;
Setmeczi forint. Külföldre címzett levélBéla: Somogyitefcp IX. u. 489. postai küldeményeknél, értékleveleknél, értékdobozoknál és
postautalványoknál az expressz— Kinevezés. A Magyar Nem- dij
2 forint, csomagoknál 3.20.
zeti Bank főtanácsosa- dr.
A rendelet október 20-án tép
nárt Pált, ft Sz»ged-Csongrádi életbe.
.Takarékpénztár vezetőjét a Nem— Az M. C. S* és a szentzeti Bank szegedi fiókjának vezetésével bízta meg. Dr. Lenért egylet kedden este fél 6 óraPál a Szeged-Csongrádi Taka- kor baráti összejövetelt tartarékpénztár vezetését továbbra is nak a hitközségnél. Fonto8 program. Tagsági könyvek kiváltellátja.
— A szegedi államépitéswti hatók. Belépési nyilatkozatok a
hivatal utőrei és gépkocsiveze- helyszínen kaphatók.
tői az országos nninknversenyX Kályha, tűzhely, zománcobeu elwő lielven végeztek.
zott edény minden jövedelem— A VHBSz felsővárosi cso- hez kapható. Bruckner Testvéportja vasárnap este a Postás- rek vasker. rt., a melegvizkutotthon zsúfolt nagytermébe* nál.
jólsikerült műsoros estet rendeX Az Altami
Borpincészet
zett. Kalmár Ferenc megvei ve
zotő bajtárs ismertette a'VHBSZ megkezdte az uj borok vásárcélkitűzéseit, majd szavalatok, iásat az Armegállapitó Bizottnépi táncok, dalok szórakoztat- ság által megállapított árakon.
Átvétel és felvilágosítás 8-tól
ták az egybegyűlteket.
18 óráig a pincészetnél, Szö— Gyanús körülmények kő- vetkezeti-utca 2. és a Szegedzött. előzetes rosszullét nélkül Alsóközponti, Királyhalmi, Ruhalt meg ördögh Péter záká- zsajárási, Átokházi, Gátsaroki
nyi gazdálkodó A vizsgálóbíró Földmüvesszövetkezetnél.
elrendelte a holttest felbonco'
x Dr. Bedőné Gömörí Sári
lását.
műtermében,
De&k Ferenc-u.
4., telefon: 6—46., három igaí S-gujabb
zolványkép egy művészi nagyítással 15 Ft. Kirakat a Kárásztórc'emnjel
utoai
Idegenforgalmi Hivatal
— Hirtelen halál. A női kli- mellett.
nika éjjeli őre, Mitrov Emil 63
éves. Maros-utcai lakos szolgáKovács Ibolyánál
latteljesités közben rosszul lett
Hid-ulca 6.
és meghalt.
x
A
Szentegylet
rendes közx Eljegyzés. Farkas István
gyűlését 23-án este fél 8 órakor
és Balázs Rózsika jegyesek.
x ipari továbbképző tanfo- tartja a hitközség dísztermében.
lyamok. Az áll. felsőiparisko- Ez alkalommal avatják fel Bach
Iában (Kálvária-tér 5b, telefon Jenőnek, a hitközség néhai al666.) gépjárművezetői,
roblia- elnökének és Faragó Lajosnak,
elnökének
nóraotorkezelői,
gőzkazánfűtői a szentegylet volt
,
gőzgépkezelői, villamos előké- portréit.
szítő, mezőgazdasági gépkezelő
X Köszönetnyilvánitán. Kő
(traktor) tanfolyam indul meg. szönetet mondunk mindazoknak,
Jelentkezni lehet az intézet akik Pósa Kálmán temetésén
igazgatóságánál.
megjelentek. A gyászoló család.

Egyéni tanulók
figyelmébe1
Felhívjuk az összes 1 éves
egyéni tanulásban résztvevő
elvtársakat, akik'valamilyen: ok
folytán konzultáción még nem
jelentek meg, hogy 21-én, csütörtökön délutón 4 é s 8 óra
között jegyzeteikkel és ellenőrzőkönyvükkel együtt jelentkezzenek Kálvin-tér 6. alatt, az
emeleti teremben. Oktatási osztály.

A reakció beépített ügynöke ügyészséggel fenyegetődzött, ha
volt a bajai államügyészség ve- nem engedi elvezetnL Felre tűzetője, dr. Kalmár János. Ma- zésért elítélt nagykereskedőkgas hivatali állását arra hasz- kel kötött üzleteket Elitéit fanálta fel, hogy
fasisztákat
sisztákat ugy szállásolt el, hogy
mentsen és feketeüzlcteket bomegszökhessenek.
A kincstár
nyolítson le.
t
terhére
hamis
közokirattal
mg
A rabgazdaság tehenészetéből kicsempészett egy bikabor- pénzsegélyt is juttatott egynépjut, eladta, de az árával nem bii'ósági elítéltnek. A korrupt és
ügyészségi vezeszámolt eL Ritz Mátyás állatke- fasisztamentő
tőt
a
s
zegedl
államügyészség
reskedőtől
erőszakos
módon
elFelhivjuk az 1 éves eggénl
tanulásban résztvevő elvtársak vétetett egyi tehenet é s axletartóztatta.
figyelmét, hogy az első konferencia 23-án, szombaton délHíre'
után 3 órakor az MDP Kálvin- l a g y s z é k s ó s o n I s a népé S z a k s z e r v e z e t i
téri székházában. Az összes
a z Iskola
A magánalkalmazottak szakszervezete értesiti azon tagjait,
konzultáción résztvett
elvtárs
Vasárnap Nagyszéksóson jól akik a kezdő és haladó gyorsmegjelenése kötelező. Oktatási sikerült iskolaátadási és egyútí r á s r a jelentkeztek, 19-én déloszlály.
tal felszabadulási
ünnepélyt után 6 órakor jelenjenek meg
A rendőrségi
pártszervezet tartottak az MDP párthelyisé- Katona Lászlóné iskolájában,
párlnapjait, taggyűléseit, párt- gében. Papp András elvtárs, ot. Kölesei-utca 10.
munkás értekezleteit pénteken- tani párttitkár megnyitója után
A házfelügyelők szakszervezeként fél 5 órai kezdettel tartja Ambrus elvtárs beszélt a Szov. te csütörtökön este 6 órakor
a Rendőregyesület nagytermé- jetunió támogalásáróL Ráme- taggyűlést tart a szakszervezeti
tatott arra, hogy a felszabadu- székházban.
ben.
Október 21-én,
csütörtökön
lásunk, amellett, hogy az országnak függetlenséget adott, — délután 5 órakor a szakszervezeti székház nagytermében ö-zazt a lehetőséget is
Vnegadta, szevont
Jegynélhali bucii hét
termelési
értekezletet
hogy a nép széles rétegei hoz- tartunk. Előadó: Sánvi Ferenc
Szeged az Országos
zájuthassanak a kuliurához.
elvtárs az Országos MunkaverKözellátási
Hivataltól
Ezt az iskolát a nagyszélksósS seny Iroda kiküldötte. VállalatNéhány nap óta a jegy nél- pártszervezetünk kezdeménye- vezetőknek. ttb. elnököknek, üb.
üzemi
küli buci eltűnt a szegedi üz. zésére javitotlák ki, dd a Szov- termelési felelősének,
leiekből. A közellátási hiva- jetunió segítsége lette lehetővé, pártitkároknak, üzemi versenytal felirt az Országos Köz- hogy a szabad országban a fa- bizottság titkárainak, élmnnkéellátási Hivatalhoz, hogg bo- lu dolgozó parasztsága saját soknak, torvmegbizottaknak és
egész bizalmi testületnek
csásson a város
rendelkezé- kezéig) vegye iskoláját. Czékus az
megjelenése kötelező.
sére megfelelő
mennyiségű László elvtárs taniló felszólaKULTURHIRADÓ
lisztet, hogg a szabad bucit Lása ulán Papp elvlárs zárószaismét sülhessék az erre
a vaival végződölt az ünnepély.
A Magánalkalmazottak Szakértesiti tagjait, akik
célra kijelölt
péküzemek.
Utána kulturmüsor követke- aszervezete
könyvviteli tanfolyamokra jezett Az iskola növendékei je- lentkeztek, az alanti napokon
lenetekkel, énekszámokkal és előadásra jelentkezzenek a keI Magyar-Szovjet
szavalatokkal szórakoztattak és reskedelmi leányiskola MéreyMűvelődési Társaság egyúttal tanították is a megje- utoai épületében: kezdők tanlenteket Hódi György elviárs folyama 18-án délután 6 óracsütörtökön, 21-én délután 6
kor, haladók tanfolyama 20-án
órakor tartja Klauzál-tér 3. II.Babiák Lászlóné jó munkát vé. délután 6 órakor, mérlegképes
geztek
a
műsor
összeállításáemeleti nagytermében az évad
tanfolyam 19-én délután 6-kor.
első ismeretterjesztő előadását. ban és betanításában. A műsor
A Magánalkalmazottak Szakkülönösen
kiemelkedő
szama
Előadó dr. Frdődi József főértesiti tagjait, hogy
iskolai r. tanár, a Társarág üv. volt a köztársasági induló, me- szervezete
megfelelő számú jelentkező eseelnöke. Előadásának
tárgya lyet az énekkar adott elő.
tén angol kezdő és hatadó nyelv»A budapesti szovjet könyvkitanfolyamokat iudit. Jelentkezállítás ée a szovjet műveltség*.
ni lehet a szakszervezet helyiUtána Benkő Miklós, az áll. Keffőshatár helyett
- ségében október 20-ig.
Nemzeti Színház művésze szaSzegedi Ha'astó
ÜZEMI SPORT
val költeménveket. Belépés díjtalan, tagjainkat, vendégeiket
A Szakmaközi Sporttitkár-ág
Szeged
város
tógazés érdeklődőket szeretettel vádasága a város hatós'dgán ke- kétfordulós röplaljda bajnoksárunk. Pontos megjelenést kéresztül
arra kérte a MÁV-ot, got rendez. Felhivjuk a népi
rünk.
résztvehogy a budapesti
vonalon röplabdabajnokságban
vő csapatokat, a bajnokságra
levő
Kettőshatár
nevű
felléjelentkezzenek a szakszervezetx A tllAOVÉD HASZOCIA.
teles megállóhelyet
szüntesse ijen.
LISZTl CIONISTÁK
1C.HUD
meg és helyette Szegedi Ha.
MAPAJz pártja rendkívül fon.
lastó néven rendes megállótos megbeszélésre hívja tagjai!
helyet létesítsen. A tógazda1948 október 19-én ,ma este 5
szőrmeszalon
ság G ezer forinttal hozzájáórára a zsidó iskola tantermérul a költségekhez, ha a vasKiayó-utca 1. II. em.
ben. Pontos megjelenést kér a
út ott megfeleld
épületei
vezetőség.
— A TERMELŐKNÉL 1 FOemel.
RINT 40 A MUST, A KOCSMÁBAN 6 FORINT.
PanaszElsőrendű
kodnak a krs
szőlőtermelők,
Elegáns szabás
hogy mustjaikat 1 forint 'i0 filszőrmeáru
léres árban kénytelenek
átengedni, mig a kocsmákban
< g§
literéri G forintot is elkérnek.
N y i H í é r *
Az uj-bor és az ó-bor méff enredményes
nél is drágább. Az export sokat
Feleségemtől külön élek, érte
segítene, de a kocsmák és veit-"
semmi felelősséget nem vállaa hirdetós
dfglők haszonkulcsát nem árlok.
Délmagyarországban tana revízió ald venni.
Kocsis Savanya István Tápé, a
Zágráb-utoa, 3.
(V is rovatban
közöltekért
sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget nem
vállai
Vasasszentpéter-utca 3. (Volt Bugyi gépgyár)
Hailitott s z é k e k
n a g y
v á l a s z t é k b a n
Aeztalitenim
Most
vásárolja
Az üzemi bajnokságéirt a Kenderfonógyár—Színház 15:10, a
Színház—Winter kefegyár mérkőzés 16:9 eredménnyel végződött.

BUTOR-t;.;,:nagy árleszállítás

A s z t a l o s m e s t e r e k B u t a r c s a r n o ká-ban
Szendrény 1 Géza én Tárnál cégnél
D u g o n i c s - t é r
11.

Megnyílt

a HUNGARIA

uj nagy söntése

Olcsó s ö n t é s - á r a k !

Letartóztatták a bajai átlónv
ügyészség korrupt
vezetőjét

RI MAR

E

RÓ

TH

hailitott fahutorqyár

gyermekének szemüveget
nagy

választék,

A Kis Hungáriában estenként FERENCZt Hideg
m é l y e n leszállított á r a k
vacsorák
M A R I K A énekel
Márkás
I t a l o k a 4 7 éves S A N D B E R G cégnél
Széchenyi-tér
17.
Zene: Czegiédi A , — Vírány L . F o d o r n é n á l , K á r á s z á é
OTI — OTBA — DOBI és posta száltitó.
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Estük születnek a mondatokból...
Uj módszerekkel emelik az általános iskolák színvonalát
— Bö—cö—mö—sö — igy
betűzgetik a kis elsősök az is.
kólákban azokat a számukra
furcsán rajzolgatott vonalakat,
amelyeket a tanító bácsi vagy
néni ir nekik a táblára. Huszonhárom nap alatt el is sajátitgalják a betűket, szépen lassan papírra is vetik, miközben
a nagy buzgalomtól még nyelvüket is kiöllik segítségül.
Ennek az eddigi módszernek
azonban rendkívül nagy hibája, hogy amikor azután a belük összerakására, vagyis az
olvasásra kerüli a sor, sehogy an
sem megv a dolog és bizony
nagv fáradságba kerül a tanítónak. amig meg tudja értetni,
mint áll össze a sok sö, mö, cö
meg dö értelmes magyar szóvá. a szavakból mondatokká
Ezen a nehézségen
akarnak
most segíteni igen érdekes újfajta módszerrel:

Igy például az emberi fejjel az szavakat, sokkal könnyebb szá0 betűt, a bal füllel a C-t, az mára az abban rejtőző szó réasztal lapjával és lábával a T szeket, hangokat vagyis betűket felismerni, melyek
mindbetűt és igy továbh.
egyike értelmes mondatokból
p i s l a . L a c i , R ó z s i , M á r t a szülelik meg számára.
Észre sem veszi az első osz— irja fel ezután a tanító a kis
nebulók neveit vagy esetleg kis tály és a nagy játékosság melnévjegyet is készít számukra. leit három hét alatt mindenki
Régi
bölcsmondás ugyanis, folgékongan olvas, az év végéhogy minden ember számára re kisbetűkkel összekapcsoltán
legkedvesebb szó: a saját ne- ir is, kérdésekre írásban válave A számára legérdekesebb szol, sőt egyszerűbb mondatojelképpel, tehát saját nevének kat fogalmaz is.
jelképével, irásképével hódítja
A valóséihoz
meg a tanulót a kibontó módkapcsolódik
szer pedagógusa. Később öszszccseréli a névtáblákat és ak- ebben a tanitási módszerben
kor mindenki kiválasztja kö- minden és nem követel
setn
züle a magáét.
többet, sem kevesebbet a gyerA továbbiakban már bátran mektől, mint ami az adott pillehet más szavakat is felírni, lanatban tőle telik. A kibontó
módszer a tanuló képességeit,
sőt
saját törvényei szerint akarja
egész mondatokat. belülről kibontakoztatni. Az
— Nyiss ablakot! Töröld le eddigi tapaszlalatok azt mutata táblát! — írja fel a tanitó s ják, hogy sokkal gyorsabban é\
nyomban el is végezteti ezt a eredményesebben lehet igy főfeladatot, hogy megrögződjék ként az olvasást elsajátiitatni, de
az Íráskép és jelentése. Októ- hasonlóképpen az irást is.
ber végére igy már 150—200
Az idei tanév
megmutatja
szóra szaporodik az első álta- majd ennek a módszernek gya.
lános iskolá ok
szóképtudása. korlali
hasznát és előnyeit,
Ezekből fokozatosan kihámoz- amelyek a színvonalukban, egyzák, kibontják az
ismétlődő re emelkedő általános iskoláinelemeket, ismétlődő szótagokat, kat még fejlettebbé teszik.
belüket. Miután felismerte a
L. Z.

a g l o b á l i s v a < v kibontó módszerrel.
Szegedeii még egy általános
iskolában sem tanítanak igy,
de az országban már hetven
iskolában bevezették
kísérletJcéppen. Ila a tanév során beválik. akkor jövőre az
egész
országban ezzel a módszerrel
oktatnak majd.
A kibontó módszer legfontosabb elve abból áll, hogy nagyobb önállóságra szoktassa a
gyermekeket, ne szajkózással tanítsák őket, hanem játékos módon szereltessék meg vele a
tanulást. Ez a módszer tehát a
gyermek lélektani fejlődésének
A négy országos nagydíj ogylkét Levendel
útját követi és az iskolába keLászló kapta
rült fiuk. leányok tulajdonképA Magyar Egyetemisták és vesz a diákmozgalmi munkákpen ott folytathat ják, ahol odahaza abbahagyták. Játszanak. Főiskolások Egységes Szerve- ban. Megszervezője volt a szezete — MEFESz — amint arról gedi Medikus Körnek, mint az
A m e g f i g y e l é s t vasárnapi számunkban irtunk első kari egyesületnek. A Szef e j l e s z t i k kl
— Budapesten megrendezte el- gedi Egyetemi Ifjúság Szövetbennük játékos módszerrel. A ső országos oktatási értekezle- sí^ létrehozásában is fontos
megfigyelést fejlesztő gyakor- tét Ebből az alkalomból az szerepe volt és az elmúlt tandiákjait, évben ott a főtitkári tisztet töllatok készilik elő tulajdonkép- ország legkitűnőbb
pen az olvasást A tanitő a gyer- ösztóndijjal és elismerő okle- tötte be. Eredményes munkát
mekek környezetében lévő tár- véllel tüntette ki a kultuszmi- végzett a NéKOSz szegedi megvezetésével
gyakra hivja fel a figyelmet. nisztérium. A kitüntetett diá- szervezésében és
Az asztalra különböző holmi- kok mindegyike nemcsak szak- lett az Apátliy népi kollégium a
kat, füzelet, könyvet, ceruzát, mai szempontból válik ki a legjobb kollégiuma az országesetleg kis játékasztalt, játék- többiek közül, de a közösségi nak. Mindezek mellett minden
munka, a társadalmi
munka szigorlatát kitűnő eredménnyel
bútorokat tesz ki.
— Forduljatok el gyerekek, szempontjából ts. Az uj diák- tette le.
tipust igyekeznek ezek a fia- adja ki a vezényszót.
A 300 forintos
ösztöndijat
Mire visszafordulhatnak, a2 talok kialakítani, aki — Révai Szegedről Király József
bölasztalon néhány tárgyat fel- elvtárs szavaival — a szakmai csész hallgató, a MEFESz szetudás
mellett
nem
hanyagolja
cserélve tatálnak. A felszólításgedi csoportjának elnöke és
ra sorra jelentkeznek, hogy ez el a közélet iránti kötelességed! Csorba Lajos orvostanhallgató,
•em ott volt, amaz sem ott volt sem.
az Apálhg kollégium
titkára
• közben megtanulják, hogy mi
A 2500 forintos naggdijat az kapta meg- Király József mint
jellemzi az egyes
tárgyakat, országban összesen
négyen tanulóköri szervező
végzett
eszközöket, mi van jobbra és kapták meg, kőztük Levendel eredményes munkát és most
mi van balra.
László szegedi szigorló orvos, van sajtó alatt a tanulókörök
A megfigyelést ezután olyan az Apálhg István népi kollégi- munkájáról
szóló
könyve.
formákra irányítja a tanító a um igazgatója. Levendel I.ászló Csorba Lajots a Med!iikus> Kör és
gyermekeknél, amelyek a nagy- a felszabadulás utáni első idők- az Apáthv kollégium munkájábetűk alapformáinak
etemet től kezdve tevékenyen
részt- ban töltött be jelentős szerepet
és amióta népi kollégista, minden szigorlatát kitűnően tette
le.
átképez éa alkalmaz érlelmiaégi lérliakal éa nőket
A kitüntetett diákoknak dr.
akvizíciós
munkára.
Politikailag igazoltak ajánlatai "Biztos jövő« jelige Szánthó György miniszteri osztálytanácsos nyújtotta át az okalatt a kiadóhivatalba kéretnek.
levelet és a jutalmakat, utána
pedig Ortutay Gyula kultuszminiszter fejezte ki nekik elismerését.

Három hivátó szegedi diákot
kitünfeteti a kultuszminisztérium

Allami érdekeltségű

vállalat
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Az emberi élet a legdrágább munkásoknak csak öregségi ss
kincs a demokráciában. A fel- baleseti biztosításuk volt, ami
szabadulás óta
megtanultuk, azt jelentette, hogy ha öregséhogy ha életünket szebbé, jobbá gükre munkaképtelenekké válakarjuk tenni, akkor munkánk- tak, havi 6 pengő járadékkal a
kal, javainkkal fokozatosan kell zsebükben nyomoroghattak.
tudnunk gazdálkodni. A tervVagy itt volt a tüdőbaj. Nem
szerű mezőgnzdasági termelés és hiába nevezték népbetegségnek,
tervszerű ipari, munka mellett hiszen a dolgozó kisemberek sotervszerűen kell foglalkozni né- raiból szedte legtöbb áldozatát.
pünk egészségével is.
Sok olyan foglalkozást ismeTény, hogy a népi demokrá- rünk, amely elkerülhetetlenné
ciában az OTI teljesen együtt tette a dolgozók megbetegedését
dolgozik a né pepii Nem volt a szellőzetlen, dohos, rossz lekönnyű dolga, mig ezt az utat vegőjű poros
műhelyekben.
kiépítette. Sokszázezer. dolgozó Mindez természetesen az egészelőítéletét kellett megváltoztat- ségügyi intézkedések hiányát
ni, mert a régi OTI rossz em- mutatta. Kinek fájt az elmúlt
léke még mindig élt bennünk. rendszer urai közül, ha a dolIgy az OTI szegedi körzetébe gozó kisemberek sorait betegsétartozó orvosok vasárnapi gyü- gek ritkították? Olcsó volt a
sükön hangoztatták: a most munkaerő, olcsó volt az ember.
meginduló munkaverseny legMost felemelték a tüdőbetegfontosabb feltétele, hogy az biztosítottak kórházi ápolási
OTTI-orvosok a lehető legjob- idejét egyévről kétévre, a tüban bánjanak a mnnkásbetegek- dőbeteg családtagokét 42 napkel. Az OTI a munkásosztályé, ról 6 hónapra.
a dolgozó parasztságé, tehát az Vállalta az OTI a fogpótlás
intézeten keresztül őket
kell részbeni költségeit: 4—11-ig
szolgálnia
terjedő fogpótlás esetén 25 szá^ Vonatkozik ez az adminiszt- zalékig, 11 fognál több pótlás
rációra is. Megszűnt már az a esetében pedig 50 százalékig.
világ, hogy a betegnek napIlyen az öregségi
járadék
hosszat kellett várni a kis táppénzre, amit valósággal kegy- kérdése. Ha van. aki igazán
ként folyósítottak. Az OTI ve- megérdemli, hogy öregkorában,
zetősége, dr. Tököli József elv- mikor a szerszám kihull a kezétárs, a "Kiváló munkáért* ki- ből, biztonságban éljen, az az
tüntetett pénztárvezető irányí- öreg munkás. A Szakszervezeti
tásával messzemenő eredménye- Tanács XVII. kongresszusa is
ket ért el ezen a téren is, akár- napirendre tűzte az öregségi jácsak az adminisztrációs kiadá- radék kérdésének rendezését.
Még ebben az évben egyesül
sok csökkentésénél. Amennyit
az ügyviteli kiadásoknál meg- a MABI és az .OTI, aminek
takarítanak, annyival gyarap- szintén a beteg látja hasznát,
szik a betegellátás előirányzata. mert azokat a hiányosságokat,
Mig az irodai kiadásoknál má- amelyek egyes intézeteknél fenjusban 27.5 százalék megtaka- állottak, a másik jól pótolhatja.
rítást értek el, juliusban már
Az OTI eddigi újításai, intéz56.5 százaléknál tartottak. Nem kedései, munkaversenye mind
hiába lett az OTI szegedi szer- azt bizonyítja, hogy a társadavezete az országos munkaver- lombiztosító ma már valóban
seny győztese. Kevesebbet tele- a munkásoké. Ha a múltból
fonálnak, kevesebb a kiszállás, itt-ott még kisért is. de a szelaz önköltség fokozatosan csök- lem uj, demokratikus és ez a
ken; míg májusiján 17 száza- szellem nemcsak száműzi a mult
lékkal sikerült leszorítani, ad- rossz emlékeit, de megteremti a
dig juliusban már 61 százalék- teljesen uj OTI-t. amely végnál tartottak.
legesen és kizárólag csak a
A múltban a mezőgazdasági dolgozóké.

Nem lesz az idén szénszünet
az iskolákban
Dr. Sörös Jenő elvtárs tanfelügyelő jelentése szerint az
iskolák államosítása után a
nem állami tanszemélyzet állami lélszámbavótele is mindenütt megtörtént, igy a kultuszminiszter valamennyi szegedi
volt községi tanítót is átvette
és megfelelő fizetési osztályba
sorolta, egyben a belterületi iskolák részére 10 ezer forint felszerelési segélyt utalt ki. A miniszter segélyéből padokat készítettek.
A tanfelügyelőség ott, ahol a
szükség mutatkozott, a tanitói

Szegedi

létszámot szaporította A tanfelügyelőség területén bét ilyen
tanitói állás került betöltésre,
kettő Pusztamérgesen. Az iskoláknak megfelelő mennyiségű
tüzelőszer ált
rendelkezés)-©
ugy, liogy az idei télen szénszünet nem lesz.
A következő iskolák igazgatói állását töltötték be: SzegedAlsóközpontba Zsák Józsefet;
Szalymazra
Bodó
Istvánt;
Csengelére Berta
Györgyöt;
Röszkére Tóth Józsefet nevelték ki.

Állami Nemzeti

Színház

műsora
Kedden, 19-én 7 órakor:
Szerdán, 20-án 7 órakor:
Scapin cstngfe•'. »E« bérlet
Csütörtökön, 21-én 7 órakor:

Csongor és Tünde. >U« bérlet 1.
Blanco Posnet színvallása. —i
3. előadása.
Csongor és Tünde. »S« bérlet L

Tájszinház műsora:
Október 22-én: Feisőközpont: SCAPrN CSINYJEI
Október 24-én: Makó:
IDEGEN GYERMEK.

M é g c s a h pár
Híívataloi K ö z l e m é n y *

n é p é

napig

Gombos—Leitner

A "Közvetlenül termő amerikai szőlőből szűrt bor forgalmának szabályozásai tárgyra vonatkozó részletes hirdetmény
megtekinthető a hatósági hirdetőtáblán: Bérház kapu alatt, Pazar
a vámhivataloknál, valamint" a
közig, kirendeltségeknél.

15 tagu

kosztümök.
Műsor

revülársulata

LuxusadA nincs I Polgári
alán
dizőz-parádé.

árahi

6

r

delmagyarokszi®

Ifi-napok:

Nagy sikerrel zajlott le a Szakszervezeti

Sportnap

' Kedd, 1948 október 19,

Sokszorosítás,
létrás leggyorsabban

SZENESI
irodagép
vállalat,
Kedd: Első Szegedi Cipő- Széchenyi-tér 7., Tel.: 6—4L
gyár délután 4 órakor Balogh
Ferenc, Valkai és Vas délután
fél 5 órakor Balla János, Gyufagyár délután fél 5 órakor
Szatmári János.
BUDAPEST 1. 5.30: Hajnalt
Szerda: Szegedi Kender dél6 30: Falurádió. 6.45: Reggeli
után 2 órakor Karácsonyi Pál, torna. 7.00' Műsorismertetés.
Ujszcgedi Kender délután
2 9.55: Áttelepítési kormánybizórakor Braunstein
Magda, tosság
közleményei
10.00:
KAOSz délulán fél 7 órakor Hirek. 12.00: Harangszó, híHaducsek Mária, Lemezgyár rek. 14.00: Hirek. 15.15: Kádióisikoia: 15.55: Műsorismerdélulán 2 órakor Zámbó.
tetés. 17.00: llirek. 20.00: Hírek, sporlhirek. 20 20 llirefc
ás krónika oroszul 22.00: HíMEGHÍVÓ. AZ Alföldi Ce- rek Mit hallunk holnap? 0.10
meutárugyár és Kereskedelmi Hirek é s krónika
íranciáuL
Részvénytársaság szegedi bej. d.20: Hirek és krónika angolul.
cég 1918 október 28-án, délután 5 órakor Szegeden, Mcrey
Krdd. október 19.
utca 15b., sz. alatti üzletlieBUDAPEST I. 7 20: Itocrgeli
lviségélen tartandó évi rendes zene. 8.00: A Tadocra-tónál. -•
közgyűlésére. — Tárgysorozat: 8.20: Müvészlemezek. — 9.00:
1. Határozatképesség megálla- Hanglemezek. 12.15: Koszó Istpítása. 2. Igazgatóság
jelen- ván énekel. 13.00:
Termelést
tése az 1947. üzletévről. 3.' 1947 Híradó. 13.15: A házLcgyüttek
december 31-i mérleg- é3 ered- játszik. 14.15: Táncok. 11.30:
ményszámlák
bemutatása. 4. Ifjúsági Énekkarok. 16.00: FelFelügyelőbizottság jelentése. 5. fedezők és feltalálók. 16.20: KaHatározathozatal az 1947. üz- landozások a zenetörléiietbeivletévi nyereség mikénti felhasz- 17.10: A Hadifogoly Híradó ránálásáról, valamint az igazgató- diók,T/.leménvei. 17.15: Szovjet
sági és felügyelőbizottsági ta- napok — szovjet emberek. 17.26
gok részére a fel ment vé-w meg- Sziv küldi szívnek szívesen. —
adásáról. 6. Esetleges beérkező 18.15: Csillogó ritmusok, ls.45:
indítványok tárgyalása. — Fi-Világhiradó. 19.00: Szórakoztató
gyelmeztetés: Az alapszabályok zenekari muzsika. 19.10: Közve19. §-a értelmében a közgyű- títés a Pe6ti Színházból: 'Külésen csák annak a részvényes- lönös házasság«. 20.35: Hirek
nek vau szavazati joga, aki 21.50: Hirek. 22.15: Ilirek szerh
részvényeit a közgyűlés meg- nyelven. 22.55: Magyar nóták.
tartása előtt három nappal a 23.20: AVehncr Tibor zongorávállalat pénztáránál letétbe he- zik.
lyezi. Az 1847. iizletévi zárszáBUDAPEST II. 17.00: ötórai
madások, igazgatósági,
valamint felügyelőbizottsági jelen- tea. 18.00: Zenei élőujság. —
tések 1918 október 20-tól kez- 18.15: »összel érik babáin*. 19:
dődően az Rt. irodájában köz A Falu Hangja. 19.30: Oroas
müvek. 20.20: Á Rádió Szabadszemlére vannak kitéve.
egyeteme. 21.15: Hangos HírSzeged, 1918 október 16.
adó. 21.30: Hanglemezek. 22.30:
Az igazgatóság. Brahms: Kettős versenymű.

Az esőa idő ellenére mind ban teremsport bemutatók, jel- Ilenny (svéd) 20, 3. Karácsony
erkölcsileg, mind sportvonatko- vényszerző versenyek és barát- (magyar) 24 pont. Az összetett
zásban szép sikereket eredmé- ságos mérkőzések zajlottak le. csapatverseny győztese Magyarnyezett a szegedi Szakszerve- ltozsos Antal szakmaközi sport- o r s z á g B) 15, 2. Svédország 17,
titkár megnyitó beszéde es az3. Magyarország A) 22 pontzeti Sportnap.
Délelőtt a Vasutas stadion- Internacionálé elhangzása után tal.
bea üzemi atlétikai bajnokság vette kezdetét a sporteseményMagyarország ötalakos gyorsA vivóbemutatóban pisztolylövő bajnokságát Takács
volt, nmelynek egyes számai- sorozat.
boa az alábbi dolgozók győz- Sbibi Emese, Fürdők Eta, Má- Károly nyerte 60/518 országos
tek: 100 m síkfutás: Greinin- riaföldi Erzsébet, Fürdők Ilo- csúcseredménnyel, ami a világger (DEMA cipőgyár) 12.7, 400 na. Jávorkai István, Lévai And- csúcsnál is jobb.
m: Tornai (Joggyár) 57.1, 800 rás, Lakatos Ottó és Biliing
A Magyarország—Lengyelor
m: Tornai
(Jéggyár) 2:19.5, József működtek közre nagy si- szág nemzetek közötti ökölvívó
1500 m: Ottmba (Gázgyár) 5.04, kerrel.
válogatott mérkőzés óriási küz3000 m: Ot(ruba (Gázgyár)
Ezt követte az MTE torná- delem után 8:8 arányú döntet11.0G, magasugrás: Tuskó (Er- szainak jelvényszerző versenye, lennel végződött Budapesten.
dőigazgatóság) 165, távolugrás: amelyek győztesei korláton GreSáró (Erdőigazgatóság) 5.37, minger 9.3 ponttal, nyújtón Czi- Ez a 12 találatos totószelvény
súlylökés: Sáró 10.G3, 4x400 m rok 9.3, lóugrásban pedig Ka- Vasas—MTK
y 1 (2:1)
váltó: Ládagyár — ördög, Grá- pusi 9.4 ponttal.
1 (2:1)
Ta
ta
bánya—Sal
BTO
ci lvenderesi, Jóst — csapata
Az SzMTE birkózói közül öt
2
(0:6)
4.29.
pár szabadstilusu barátságos Soroksár—Ferencváros
X (3:3)
tartott,
amelynek Haladás—Szeged
Délután a SzAK-pályán l e - mérkőzést
Újpest—SzAC
X (2:2)
játszott labdarugómérkozés előtt győztesei: Vereb, Major, Ilor- Csepel—ETO
1 (7:2)
Gárgyán III. ker.—Gázgyár
kerékpáros
salakpál ya versenyt váth tussal, Szabó,
X
(0:0)
pontozással.
A
birkózást
a
Kurendeztek, melynek kétkörös főElőre—Szolnoki MAV 1 (2:1)
ruc-testvérek
szabadstilusu
és
versenyét ifj. Kiss (postás)
MAV DAC—N.MAORT 1 (6:1)
nyerte,
2. Jancsovics, 3. görög-római mérkőzése zárta be MMTE—DVSE
1 (6:2)
Csányi. A kétkörös hajrá ver- Ezután az SzVSE öt súlyeme- Polg. Sör—M. Dinamó 2 (3:5)
seny győztese Nyári (Szikra lője: Bozóki, Gera. Garamszegi, Preston—Arsenal
X (1:1)
gyufagyár), 2. Szúnyog (Szikra), Varga és Kolompár tartott si3. Zámbó (Lemezgyár). A 12keres sulyemelőbemutatót.
Kerékpár
körös üldöző versenyben győA műsort a Magyar Kender
Az 1948. évi vasutas kerékzött Hellán (lemezgyár), 2. UMTE—Szegedi EMOSz SzIT párbajnokság Debrecenben keSztankovich
(Lemezgyár), 3. ökölvívó mérkőzés zárta be lült lebonyolításra és azon az
Ritkái (Ládagyár).
amely 10:2 arányú kendergyári SzVSE teíje3 létszámmal vett
Az részt. A fővorsenyzők futamáA kerékpáros verseny után győzelemmel végződött.
győztesei: ban Deák Sándor a második
ugyancsak a SzAK-pályán ke- egyes mérkőzések
rült lejátszásra a Magyar Ken- Klein (EMOSz) pontozással, Ha- helyen végzett. Ezerméteres i f pontozással, júsági bajnok Almási Sándor,
der UMTE—Szakszervezeti MTE lász (MKÜMTE)
NB II. rangadó mérkőzés, mely Dobó (MKÜMTE) erőfölénnyel, repülőversenyben
bajnok Alnagy küzdelem után 0:0 arányú Megvesi II., Szilágyi I., Me- mási, ifj. Kopasz és Csák, holtgyesi I. (MlvUMTE) pontozás versenyben hatodik helyen védöntetlennel végződött.
Este a rókusi tornacsarnok- sal.
geztek. A felnőtt vaskerckes Imjnokságot az ugrásszerűen fejSzegedi siker Szombathelyen
lődő Iíiss Fereuo nyerte.
A Magyar Kerékpár Szövet1 í h Iád As—Szeged 3:3 (3:1)
gólzáporos ség tiszteletdiját a nap legSáros, mélytalaju nályán mér- Kiskunfélegyházán
te össze erejét a lcét csapat. vereséget szenvedett. Az ered- eredményesebb versenyzője, Alkapta
Az első félidőlien a gólképe- mények a következők: Móra— mási Sándor (SzVSE)
sebb Haladás csatársora 3:l-es Kistelek 2:2 (1:1), MNTE—Sz meg.
előnyt szerzett. Szünet után a MAV 1:1 (0:01, Honvéd—HTVE
szombathelyiek már páholyban 1:1 (1:1), Rákóczi—Jánoshalma
érezték magukat, lefékeztek s 2:1 (1:1). KMTK—Postás 5:1
a győzelmet is elkönyvelték, (2:0).
amikor a Szegednek az utolsó Kerületi bajnoki eredmények
í$
öt percben sikerült az egyik
fi
í'otíl, VÉ.KÜZVS
* 2 + 1 jóhangu rádió 200, 3/4 he- fc-ttitris-ttilír
gedű felszereléssel 80 forint.
pontot megszerezni, amit máI. osztály: SzVSE-SzEAC 2:1
KERESEK 3 munkaszolgálatáé
sodik féüdeji játékával meg is (2:1), DKMTE—KMTK 5;3 (3:3) ALLAMI érdekeltségű vállalat Ilona-utca 26. szám.
tost, akiket 1944 márciusában
érdemelt. Á szegediek góljait Mezőhegyes—SzATE 2:2 (1:1), átképez és alkalmaz értelmiségi NŐI ruha, kabát, fehérnemű- Dunántulon Csögtén az előrejuférfiakat és nőket
akvizicios szabást tanítok olcsóért. SzabásRosenthal (2) és Petrik lőtte. Mindszent—SzAK 2:2 (1:1).
tásban segileltem. Kocsis S. IstAz NB I. többi eredménye:
II. osztály: Móra—IIuso3 8:2 munkára. Politikailag igazoltak mintát adok. Dávid Pálnó, Báró ván Szeged-Tápé, Zágráb-u. 3ajánlatai
sBiztos
jövő*
jelige
Jósika-utca
24.
MATEOSz—Kistext 6:0 (3:0), (4:1), l'onvéd—Várostanya 2:0
FÉRJHEZMKNNÍK becsületes
Újpest—SzAC 2:2 (0:0), Vasas (2:0), Alsóközpont—Tápé
•
— "6:4 alatt a kiadóhivatalba kéretnek. KOMB1NALTSZOBA bútor el- hűséges
férfihez. Gyertyámoa-u.
HAZTARTASBAN gyakorlott nő adó. Kossuth T.ajos-sugárut 41.,
—MTK 2:1 (0:1), C s e p e l - V. (3:4), Piispöklelle—Kisvasút 1
6., házfelügyelőné.
ETO 7:2 (1- :0),
- - - Ferencváros—
(0:0), Felsőközpont—Algyő 6:6 jó bizonyítvány ok kai állást ke- fsz. 3. Torday Katalinnál.
Soroktár 65:0 (2:0),
(
Tatabánya- (5:3), MKÜMTE—Rákóczi 1:0 res » Ajanlatot elfogadok* je- SODRONYOS vaságy, ingaóra, BŐRKABÁTOK hosszú é s rökeményfa félháló, dísztárgyak, vid, férfi é s n&i mérték után
SBTC 2:1 (2:0), Goldberger— (0:0), SzMTE—öszentiván 4:2 lige.
fehérnemüvarrónő konyhaasztal, stelázsi olcsón el- elsőrendű bőrből, festések é»
Kispest 2:1 (1:0)
(3:1). FDTC—KASE 5:3 (3:1), PERFEKT
javítások szakszerűen készülPostás—Deszk 2:1 (0:0), VHBSz munkát vállal. Fűzők készítését adó. Attila-utca 11., I. 1.
Az NB I.állása
bőrruhnkés&itö—SzATE elmaradt, Ujszentiván és javítását vállalom. Bercsc- ROYAL Enfield 350 ktic. mo- nek Csordás
nyi-utcá 6. Maitinszkyné.
torkerékpár príma állapotban mesternéi. Szent Míklós-u. 7.
1. Ferencváros
- K A O 3:3 (3:1).
6 31:
eladó. Jakab tajos-iitea 6.
ELVESZETT vasárnap több te
2. MTK
Ifi: SzVSE—SzEAO 2:1(2:1),
6 17:
A l M S - V f T E L
f B
EGY jókarban ievő asztaltüz- vél, levelezőlap és hivatalos lap
3. MATEOSz
c 17:
Móra—Húsos 4:0 (3:0), DKMTE
4. Kispest
g 14:
—SzMTE 4:0 (2:0), MKÜMTE BILLIARDGOLYÖT veszek, re- liely jutányos áron eladó. Ér- Pollák Sámuel címzéssel. Becsüpedtet is. Darázs, Retek-u. 43, deklődni: Szeutháromsúg-u. 15., letes megtalálót kérjük adja át
6. SzAC
6 7:
—FBTC 5:0 (2:0), Rákóczi
Itr. em.
a cég Takaréktár-utca l/a. s«.
6. Újpest
6 16:13
SzATE 1:1 (1:1), SzAK-Hon- a délelőtti órákban.
N AGYSZ F.Mfr f öldicperpalánfca irodájában, jutalom ellenében.
7. Vasas
6 11: 9
véd 13:0 (3:0).
órás
és
ékszerész
megrendelhető: Simon Testvé6, ETÖ
6
12:16
VASÁRNAP este 7 órakor •
I. S. K.
Kárász-utca 14 rek, Külcsey-utea 8.
9. TSO
6 11:17
Dóm-térnél
4 kulcsból
álló
" Dngonics-Baross 7:1 (4:0) keresek kar- és zsebórákat
10. GSE
6
9:12
kulcscsomót találtak.
Igázott
lakas
Kosárlabdaeredmények
(veckerórát is), ezüstöt, bril11. Soroksár
6
9:15
M
tulajdonosa átveheti a Délmnmagas áron. —
12. Csepel
6 15:22
Postás—Félegyháza N B II.iiánsékszereket
KÜLŐXBF, JÁRATÚ bútorozott gyar kiadóhivatalában.
Oraés
ékszerjavitast
vállalok
Haladás
6
10:16
13.
női 77:18 (23:3),. SzVSE—Félszobát
fürdőszobahasznalattal ÉRTESÍTEM a papuoskészit*
6
8:18
14. Szeged
egyháza NB II. férfi 60:30 (32: BELYLGEKFT veszek, eladok. keresek. Jelige: » Belváros 8«. iparosokat, hogy a tul r>nfalváSalBTC
6
8:13
15.
11), Postás—Nagykőrös ker. női Falus bélyegkereskedés, a ío- KÉTSZOBÁS konyhás lakásom nyaikat sürgősen vegyék át a«
6 5:20
16. Kistext
48:33 (25:17), Postás—Félegyidaimi templommal szemben, elcserélném egyszobás konyhás- elnöknél.
háza ker. férfi 68:29 (24:18).
ossuth-utca 15b.
ért. 'Nagykörúton belül* jeli- ÍRÓGÉPET kölcsön
Magára talált az SzVSE
állana*
FÉRFIÖLTÖNY és Íróasztal na- gére.
,
használatra azonnalra keresek.
Atlétika
Bár több tartalékkal állt ki
gyon olcsón eladó. Szilágyi-u. ELCSERÉLNÉM 4 szobás, bel- Jelige: »Pontos fizetés*.
a Szegedi Vasutas csapat a
Az SzVSE versenyzői Kiskun- 5.'. Tűzoltólaktanyánál, 8—10-ig. városi összkomfortos lakásoMakói Vasutassal szemlén, nagy félegyházán indultak a város- NŐI kerékpár eladó.
Megte- mat, ugyanolyan 2 szobásra.
DEI.MAGYAROKSZAU
küzdelem után, de sikerült a bajnokságért és igen szép ered- kinthető a kiadóhivatalban.
„Napos* jeligere.
politikai napilap.
győzelmet kiharcolnia, amellyel ményeket értek el, amelyek a SEBESSÉGVÁLTÓS
külföldi RENDES kis szoba, fürdőszobaFelelős szerkesztő:
ismét javított pozicióján és be- következők: 200 m: 2. Varga férfikerókpár alkalmi áron eladó liasználattal kiadó. BoldogaszDR. ANTALI- FY HYOltGk
bizonyította, hogy kilábalt a 25.1, 400 m: 2. Dobó 59, 800 Párisi-körut 43b.
szony-sugárut 15., I. em. 5.
Felelős kiadó:
mélyjiontról, amelyen hat hé- m: 1. Bárkányi 2.14, 1500 m: EGY bélelt átmeneti kabát el- BÚTOROZOTT szép, világos uten keresztül vergődött,
DR. ZOLD SAN DDR
Az 1. Bárkányi 4.44, 2. Horváth adó. Tisza Lajos-körút 37., fsz. cai szoba, ellátással 1—2 szeeredmény 2:1 (1:1) volt.
4.55, távolugrás 2. Forgó 5.47, 3. ajtó.
mélynek kiadó november l-re. Szerkesztőség Jókai-utca *.
Az NB 11. többi eredménye: 3. Bárkányi 5.34, hármasugrás: KIFOGÁSTALAN
állapotban Bajcsy-Zsilinszky-utca 15., I. 4. Felelős szerkesztői leletön: 49S,
Szolnoki MTE—Csongrád 2:1 1. "Forgó 11.98, 60 m. női sík- levő fekete szilbunda olcsó áron ÚJSZEGEDEN egy, vagy . két Szerkesztőségi teleion: 103.
(2:1), Előre—Szolnoki MAV 2:1 futás: 1. Suták 8.6, 2. Pálosi eladó. Kamasz Imréné divat- szoba-konyhás lakást
keresek Nyomdát szerkesztőségi telefog
(.0:0). KMTE—KAO 3:1 (0:1), 9.3. 3. Csonka 9.9.
szalon, Bajcsi-Zsilinszky-u. 21. költségrneg térítéssel. »Csendes«
este 8 tói: 673.
Textil—Drasche 3:1 (1:1), BéEGYÉVES szép vadász magyar jeligére.
Kiadóhivatal Kárász-utca A
Egyéb sporteredmények
réscsaba—Phöbus 1:0 (0:0).
vizsla kutya eladó. Bocskay-u. BÚTOROZOTT szoba, fürdőszoTelefon: 325.
Döntetlenek napja az NB III-ban
Vasárnap ért véget a buda- 6. sz., II. 11.
bával férfi részére azonnal kiAz x-€l íelzett közlemények
Három NB Ilt-os csapatunk pesti nemzetközi öttusaverseny, IIÁLÖSZOBASZEKRÉNY. kettő, adó. Bokor-utca 8., II. em. 6.
közül kettő idehaza játszott és amelynek összetett egyéni győz- modern (.selyemberkenye) hoz- EGY szoba-konyhás lakást ke- díjazottak.
megosztozott a bajnoki ponto- tese egytien magyar
bajnok: závaló toilettetü körrel eladó. — resek üresen. Jelige: •Költség- A iiinupjuauo m i . uyoLuasa.
kon. A Postás ezzel szemben Hegedűs István 18 ponttal, 2. Kölcsey-utoa 6., L
re megegyezünk*:.
It vezető: Koncz László
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