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Hz osztályharc uj formája fl
a termelés fokozása

szervező bizottság feififvása

a párt megyei és járási bizottságaihoz
és a terusi pártszervezetekhez

Tízezres tömeg vett részt a szombati
Szombaton délután fél háromkor
már
csoportosulni
kezdtek a szegedi dolgozók
munkahelyeik előtt. Közvetlenül három óra előtt mindenütt
megindultak a csoportok
a
szakszervezeti nagygyűlés színhelye felé. Négy
főútvonalon
hömpölygött a felvonulás. Röviddel négy óra előtt, mintegy
tizenkétezer szervezett munkás
szorongott a szinház előtti térségen. A zászlók, transzparensek, jetiratok rengetege a kongresszus l>el- és külpolitikai jelentőségét tükröztek vissza, Rákosi elvtársat, az MDP-t,
a
Szaktanácsot éltették.

szakszervezeti

tant, amikor Vu Ning Yu elvtárs, a kinai Szaktanács alelnöke és személyi titkára, a kinai
szaktanács külügyi osztályának
volt vezetője, Szón Jiu Cső elvtárs feltűnt a színpadon. A kinai elvtársak üdvözlésre emelt
ököllel köszöntötték a nagygyűlés résztvevőit.
*

nagygyűlésen

Európa legnagyobb rísaéa,
a fél földtekén láttam, hogy
ezen az óriási területen ma
már megdőlt a kapitalisták
éa imperialisták uralma éa
ez óriási területek fűlött
most már szabadon és bflsskén lobognak a szocialista
éa a népi demokratikus országok zászlói.
Ebből is látható, milyen óriásiak, milyen hatalmasak a demokrácia erői.
A Szovjetunió segítségével és
a Magyar Kommunista Párt,
majd a Magyar Dolgozók Tártja
vezetése mellett felszabadulta^
tok ti, magyar munkások és
nagy erővel, egyesülve, megkezdtétek országotokban a szocializmus épitését
Mennyire
örülünk mi, a kínai munkásosztály, amikor a ti gyors fejlődéseteket látják.
Távol keleten — folytatta beszédét Liu Ning Yu elvtárs —
450 millió kinai harcol CsangKai-Sek és az amerikai imperializmus ellen.
1C8 millió kinai már frászabadult és egy olyan bar
talmivá területet szabadítottak fel, amely hatszor ak-

A Szabad Nép írja:
A Szervező Bizoltság megállapítja, hogy az őszi mo
zőgazdasági munkák, főként a vetés, nem haladnak meg
felelő ütemben és a késedelem jövő évi kenyerünket
veszélyezteti. A Szervező Bizollság megállapítja, hogy
az őszi munkák vontatott menetének oka elsősorban,
hogy a kulákok a klerikális és egyéb reakciós erőkkel
egyiilt ujabb támadást intéznek a demokrácia ellen. A
kulákok a legkülönbözőbb formában mcgu.vi'nlkozó szaholázsa, háborús és egyéb rémhírterjesztése arra irányul,
hogy a dolgozó parasztságot visszatartsa az őszi munkák időben való elvégzésétől. A Szervező Bizottság felhívja a párllagság figyelmét a reakciónak erre a> támadására és utasítja a pártszervezeteket:
1. Tegyék haladéktalanul központi feladatukká az
őszi szántási és veiéssi lerv minél gyorsabb, maradéktalan végrehajtását.
2. Leplezzék le kíméletlenül a kulákok szaholázsál
és rémhírterjesztését.
3. A koalíciós pártokkal és a közigazgatási szervekkel együtt mozgósítsák a népt bizottságokat és biztosítsák a mezőgazdasági munkák időben va'.ó végrehajtását.
4. Lankadatlan éberséggel ellenőrizzék a szántásvetési munkák menetét. Indítsák és tegyék tömegmozgalommá a termelési versenyt. A dolgozó parasztság
mozgósításával törjék le a kulákok kenyerünk ellen Intézett támadását.

Kövi Béla elvtárs, megyei
szakszervezeti titkár nyitotta meg a nagygyűlést, üdvözölte a nagygyűlés előadóját,
a Szaktanács szervezési osztályának vezetőjét, Horváth
Mihály elvtársat, az MDP
képviseletében megjelent dr.
A szinhá- nézőterét színpom- Zöld Sándor elvtársat,
a
páson diszilették feé erre az al- Nagyszegedi
Pártbizottság
kalomra. »-.4 szakszervezetek a
szocializmus iskolái—
Mutu, titkárát, valamint a szabadicaverseny sikere a munkásosz- ságáért hősiesen küzdő kinai
tály győzelmen, hirdették a fel- nép kiküldöttjét, Liu Ning
iratok. Mi'hlen páholyon jel- I. elvtársat. A halóságok, devény
volt, a
különböző mokratikus tömegszervezetek, a pártok, a honvédség
szervezeti csoportok címerei.
és rendőrség megjelent kép4 fényárban uszó
színpad viselőit.
bora, mint Franciaország.
Osang-Kai-Sek csapatainak
hátterében
a
szakszervevesztesége 2 millió 800 ezer
zeti szakmai lobogók állottak,
Ezután az egyesitelt szefó.
előttük az emelvényen pedig a gedi munkásdalárdák mintmegye'- és szakmai titkárság, a egy 300 tagja két dalt éneA vttág d o l g o z ó i n a k ö n l u d a t a
szakcsoportok vezetői foglaltak kelt, majd dr. Zöld Sándor
helyet. A nézőtér percek atatl elvtárs, a Nagyszegedi Pártegyre növekszik
•zsúfold it7 telt meg. Az első ha- bizottság titkára
mondott Nemcsak az Egyesült Államok- látogattam, vasgyárat, textiltalmas taps már akkor felcsat- beszédet.
ban gyártott tankokat és fegy- gyárat és mindenütt láttam,
A do'gjjzdk S n e g e d e n is

a

hókéért

Rámutatott arra, hogy azt
a lehetőséget, hogv a munkásosztály és a vele szövetségben tevő dolgozó parasztság vezethesse az országot,
a felszabadító Vörös
Hadsereg harcainak cs a
le sza' a l ó harcokat vezér!®, irányító Sztálin
genera'issrfiiiusznak köszönhetjük.
(A közönség helyéről felállva perceken át tapssal ünnepli Sztálin elvtársat.)
— A szocializmus felépítéséért a magyar dolgozó népnek sok harcot, sok küzdelmet kell még megvívnia. Meg
kell vívnia azért, inert a magyar dolgozó nép ellenségei
fenik a fogukat, acsarkodnak és készülődnek arra.
hogy revansot vegyenek a
vereségekért, melyeket eddig
rájuk mértünk. Zöld elvtárs
rámutatott arra, liogy az országban a reakció erői megint mozgolódnak. A klerikális reakcióval foglalkozva
megállapította, hogy
Mindszenty nem a katolikusok főpapja többé,
hanem az amerikai imperia'isták
közönséges
politikai ügynöke.
De a munkásosztály és a
magyar dolgozó nép nem
fogja tűrni, hogy Mindszenty lék megpróbáljanak csóvát
vetni házunk tetejére.
Zöld elvlárs a továbbiakban kitért arra, hogy Szegeden a klerikális reakció
megpróbálja visszaszerezni
azokat a hadállásokat, amelyeket eddig elvesztett. Megpróbál beférkőzni a dolgozó

harcolnak

vereket zsákmányoltunk, hanem
amerikai hadifoglyokat is ejtettünk.
Ez világosan bizonyit ja, hogy
ct. amerikai imperializmus
nem verhetetlen és nem
olyan erős, mintahogy azt
magáról el szeretné hitetnL
de a. támadókat csak akkor lehet legyőzni, ha mi egységesen
és minden erőnkkel küzdünk
ellene.
A világ dolgozóinak öntudata egyre nagyobb, harcok
egyre egységesebb és vezetőjük. tanító mesterük fm
irányítójuk Sztálin elvtárs.
(Hatalmas, dübörgő taps.) A
dolgozó népek felemelkedésüket
csak saját erejükre támaszkodva érhetik el, nem pedig ugy,
hogy az úgynevezett segítségért
eladják magukat az imperialistáknak.
A magyar újjáépítés bebizonyította. hogy az életszínvonalat Marshall-terv nélkül is lehet emelnb
En több magyar gyárat meg-

mint Magyarországon mnnkaversenvben dolgozik •
termelés fokozásáért.
A gazdasági ujjáépités KinÁban is folyamatban van, a perasztok kőzött felosztott földrt
szövetkezeti alapon
művelik
meg. A Csang-Kai-Sek uraim*
alatt sínylődő dolgozók annyira várják már a felszaladj tó
hogy a magyar ipar hogyan kinai hadsereget, hogy sok hefejlődik. Láttam a lebombázott lyen önként fogtak fegvverfc.
A kinai felszabadító hadseés rombadőlt gyárrészeket, de
reg
föltartóztathatatlanul
emellett láttam az újjáépítést,
megy ctőre és hamarosan
hogy a gépek már dolgoznak
ki fogja vivni a végső győés emelkedik a termelés. Látzelmet, kiveri Csang-Kabtam ugyanakkor a MarshallSekct és az amerikai imterv országait is.
pcrrálizmnst egész KináhőL
Ott. ahol a Marshall-terv
A világ dolgozóinak vezére
a tőkéseknek nagy hasznot
Sztálin elvtárs. A magyar dolhajt, a rounkáseágnak mungozók vezére Rákosi elvtárs, s
kanélküliséget és éhséget
kinai dolgozók vezére a kinai
ad.
kommunista párt titkára, Mao
A világ dolgozói országuk urai Co Tung elvtárs.
akarnak lenni, nem pedig a
K vezérek vezetése alatt
Marshall-terv szolgái. Ugyanez
harcolunk a világ dolgozóitörténik Kínában is, Csang-Kainak felszabadításáértSek, aki az amerikai imperiaKedves elvtársaim, ezúton kölizmusra támaszkodik, elvesz- szőnöm mindannyiótoknak, a.
tett© hatalmát és a nép áruló- _ magyar munkásoknak, a szegedi
jává vált. Kina felszabadított dolgozóknak azt a szívélyes éa
területeinek lakossága a kinai bensőséges fogadtatást, amelykommunista párt vezetésével ben részesítettetek.
ígérem,
továbbviszi a felszabadító há- hogy amit láttam és tapasztalborút a függetlenségért éa a tam, azt mind ma,<jammal videmokráciáért.
szem és otthon a mi munkánkban hasznosítani fogom — feA felszabadított Kínában a
jezte be percekig tartó tapssal
munkásság jobb körülméfogadott beszédét Liu Ning Yu.
nyek között él ésngyanngy,

legfelsőbb szervének, a Szakszervezeti Tanácsnak kongreszszusa mindig jelentős eseménye
voLt a magyar munkásmozgalomnak. De ennek a kongreszszusnak jelentőségét aláhúzza
az, hogy egybeesik a Szaktanács ötvenéves jubileumával.
— A szakszervezetek
XVII.
közgyűlésének
jelentőséi ét
nagymértékben növeli az a tény,
hogv olyan időben ült össze,
amikor a nemzetközi
helyzet
egyre válságo abb. A kongreszszus súlyát és tekintélyét növeti, hogy azon jelén voltak a

nek képviselői. A kongresszuson is kifejezésre jutott, hogy
a magyar nép nem felejtette el
azt a nagy áldozatot,
amelyet
érettünk a Szovjetunió népei, a
hős szovjet hadsereg
hozoll.
Ennek a hős szovjet népnek
köszönhetjük, liogy összeül heteit a szakszervezetek
XVII.
kongresszusa,
köszönhetjük,
hogy uj országot, a dolgozók
országát, szocialista
hazáját
építhetjük. Ezért a
magyar
szakszervezetek soha ei
nem
muló hálával tekinepek a Szovjetunió jelé és büszkén kövciik

nép soraiba és ájtatos szemforgatással, vallásos jelszavakkal akarja megbontani a
dolgozó munkásságnak,
a
dolgozó népnek
kialakult
egységét. Szeged, ugy mondják. a reakció fellegvára.
Szeged dolgozó népe az elmúlt hónapok során megmutatta,
Szegeden megvan a lehetőség arra, liogy a demokrácia
fellegvárává
változtassuk át.
(Nagy taps.) Szeged dolgozó népe az elmúlt hónapok
során kemény
harcokban
visszaverte azokat a törekvéseket, amelyekkel biztosítani akarták Szeged reakciós voltát.
A dolgozó nép itt Szegeden is a békét védelmezi, a békét akarja és
harcol ennek a békének
A magyar nép nem felejtette e! ez! az áldozatott
fenntartásáért.
Harcol és nagyon kemény
melye! a hős szovjet hadsereg hozol!
választ ad azoknak, akik itt
Szegeden a háborús uszítók Ezután Horváth Mihály elv- testvér szakszervezetek
kül- a világ dolgozóinak nagy tanú
működését támogatják, vagy lárs lépett a mikrofonhoz:
döttei, jelen voltak a SSzovjet- tómeslerét, a béke biztos őrét:
háborús uszítást végeznek. — A magyar szakszervezetek unió hatalmas szakszervezeté- Sztálin elvtársat! (A nagygyűA kínai kiküldött
beszéde
Dr. Zöld Sándor után Liu
Ning Yu elvtárs beszélt:
Kedves szegedi dolgozó testvéreim, elvtársaim — kezdte
—, én messze keletről jöttem,
hogy részt vegyek a ti gyülésteken. Kína nagyon messze van
Magyarországtól, több mint 12
ezer kilométert tettem meg repülőgépen és vonaton, mig megérkeztem ide Szibérián, Lengyelországon és Csehszlovákián
át.
Keresztül haladva Ázsia és

lés jelenlevői felállnak. Hoszszu percekig dübörög az ütemes taps és »í:ljen Sztálini*)
— Mindezeken a tényezőkön
tulmenőleg legdöntőbb az a
körülmény, hogy a
magyar
szakszervezetek XVII.
kongresszusa Magyarországon a.
társadalmi fejlődés olyan szakaszában ült össze, amely átmenet a kapitalizmusból a szocializmusba. Olyan időben fitt
össze, amikor az ut hazánkban
a szocializmushoz vezet. (Na.»v
taps.) A magyar nép pártjánál.,
a Magyar Kommunista Párlnai,,

i

DELMAGYARORSZAG
százalékkal
majd az egyesülés után a Ma- alatt mindössze 9
gyar Dolgozók Pártjának veze- emelkedett.
— Hazánkban a munkásosztésével sorozatos gazdasági és
tály gazdasági és politikai haDoli'ikai győzelmeket aratolt.
talmának megerősödése
még
, — A kongresszuson kifejezés- nem jelenti egyúttal az osztályre jutóit. hogy nemcsak a népi harc megszűnését, mert még a
demokrácia szilárdult meg, ha- kapitalista elemeket
teljesen
nem gazdasági életünk is. A há- nem semmisítettük meg és ebroméves terv eddigi
eredmé- ben a helyzetben, amikor a gaznyeiben komoly része van a dasági és politikai
hatalom
pzakszervezelcknek.
Gazdasági dönlő mértékben a munkásoszvonatkozásban elért
eredmé- tály és a vele szövetséges dolnyeink érzékelhetővé csak ak- gozó parasztság kezében van
kor válhatnak, ha egyrészt az és a tőkés elemek kevés befoelőző évek termelési
eredmé- lyással rendelkeznek, az osznyeivel, másrészt pedig egyes tályharc uj formája a termelés
nyugati országok termelési ille- fokozása. A termelés fokozásámével hasonlítjuk össze. Tcro- val. a termelékenység növelégazdálkodásunk első
évében sévet mint uj harci
formával
5O.fí százalékos termelési emel- szorítjuk még meglévő politikedést értünk el a tervgazdál- kai és gazdasági állás likból a
kodás előlit évhez viszonyítva. tőkéseket. Ezért tartja a szakUgyanezen idő alatt a háború- szervezet egyik
legfontosabb
ból győztesen kikerülő
angol felndalának a termelékenység
I var termelési értéke egy
év fokozását.

A szakszervezeti munka súlypontja
a munkahelyeden van
— A szakszervezet
feladata,
hogg megmagyarázza a dolgotóknak, hogy a
szocializmust
csak ugy építhetjük fet,_ ha az
uj Magyarországén a termeté'
kenység jelentősen túlhaladja a
régi Magyarországon elért termelékenység fokát. Feladatunk
még, hogy minőségi téren is javulást érjünk el.
— Bár a szakszervezet Iogjonlosabb feladata a szorialista épilés szakaszában a termelés tokozása, emellett a munka
melleit
legfontosabb, szinte
örök feladata, hogy védjék a
dolgozók érdekeit a bér- és
munkaviszonyok terén, egészségügyi és kulturális és szociális vonatkozásban. A szakszer,
vezetetnek szociálpolitikai tevékenységet kell végezni, másrészt pedig iránvitani kell az állam, az üzemek kezében lévő
szociális inlézménvekel. A szakszervezeteknek meg kell honosítani az újszülött!, házassági,
haláleseti és rendkívüli
segélyeket, ösztöndíjakkal kell támogatatok a telielséges munkásokat, hogy bejulliassanak a
középiskolákba és egyetemekre.
Horvá'h elvtárs ezután bejelen'elte az OTI-MABí egyesiiésél, az öregségi járulékok ötven
százalékos felemelését. BejelcnIc'tr -az mari szakszervezetekre
l"tó áttérést.
— A szakszervezeti
munka
súlypontjának a munkahelyen
kell tennie és az igy létrehozott
helyi szakszervezeti
csoport
vetető szerve az üzemeken és
hivatalokon belül az üzemi bizottság tesz. Az üzemi és szakszervezeti funkctonániii.sok választását a szakszervezeti demokráciának megfelelően közvetlenül és titkos szavazással kell
választani. Ezenkívül ká kell
szélesíteni az önkénles tagságra
való áttérést.
A beruházásoknál most a ne-

héz- és gépipart kell fejleszteni.
A nehézipar fejlesztése nemcsak szakszervezeti, hanem elsősorban állami feladat. Éppen
ezért, mert az egész ipart nap
mint nap közvetlenül irányitani
kell, ez már túlhaladja egy minisztérium keretét. Nehéz- és
gépipari, valamint könnyűipari
minisztériumot, állami ellenőrzési minisztériumot kell alakítani.

Harc a n e m z e t k ö z i
é s magyar reakció
elfen
Nem utolsósorban feladatunk
az, hogv harcoljunk továbbra is
szívósan és megalkuvás nélkül
a' nemzetközi és a masyar reakcióvaj szemben, akármilyen
formában is jelentkezzék az.
Mi a három év alatt számtalan
nagy feladatot és problémát oldottunk meg. Láttuk a reakciót máskor is. más táborban
is küzdeni. Láttuk és nem néztük tétlenül, szétvertük, megsemmisítettük soraikat és ma
is látjuk, tudjuk, hol van a
reakció és
biztosíthatják a reakciót,
hogy a magyar szervezett
ninnkásság meg fogja semmisíteni
és ezzel nagv szolgálatot tesz
a magyar dolgozóknak és a világ szabadságszerető, dolgozó
népeinek — fejezte be zugó
taps közben beszédét Horváth
elvtárs.
Ezután Zombori .Tános elvtárs, szakmaközi titkár határozati javaslatot ólrasott fel. A
nagygyűlés kézfelemeléssel szavazott és a javaslatot egyetlen
egy ellenvetés nélkül elfogadta.
Az Élmunkás- és Kiváló
Munka-jelvények kiosztására került sor. Zugó taps közben Horváth Mihály elvtárs hatvan szegedi dolgozónak adta át a jelvényeket..
Kövi elvtárs a nagygyűléshez érkezett táviratokat olvasta
fel, majd a nagygyűlés Sztálin
generalisszimusz." Rákosi Mátyás, az ötvenéves Szaktanács
éltetésével és az Internacionálé
el éneklésével ért véget.
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A francia vasutasok megtagadták
a karhatalmi csapatok szállítását
A délfranciaországi
bányavidéken erős csapatmozgások észlelhetők. A bányászok harcával együttéreznek
a vasutasok is.

rendfenntartó erők működését, megengedi, hogy a karhatalom a munkásokra lőjjön, ezzel lábbal tiporja a
dolgozók szabadságjogait. A
Igy Toulonhan a vaskormány
fenyegetéseinek
utasok 24 órás sztrájkot
egyetlen eredménye azontartanuk és nem szállítban a bányamunkások hiják a csapatokat.
degvérének és harci akaraÉszakfranciaország területén tának megerősödése lett.
a vasutasok több helyen figyelmeztető sztrájkba kezd- Hétfőn tiltakozó sztrájk
lesz az egész Loir
ték. A francia minisztertavölgyében
nács határozatairól kiadott
közleménnyel kapcsolatban! A Loir-völgyi bányavidéa bányamunkások szakszer-J ken ostromállapotra emlévezete most közzétett nyilat- keztető hangulat uralkodik.
kozatában
megállapította, Hétfőn az egész Loir-völgyhogy a kormány helyesli és ben tiltakozó sztrájkot habátorítja a
kegyetlenkedő tároztak el. A vidékre erős

Ifi-napok sorrendje oki. 25-31.
Hétfő: Dohánygyár délután 5
órakor Száraz Pál, Wintcr kefegyár délulán fél 4 órakor Mison Ilona.
Kedd: Első Szegedi Cipőgyár
délután 4 órakor Balogh Ferenc, Valkai és Vas délulán fél
5 órakor Balla János, Gyufagyár délulán fél 5 órakor Szatmári József.
Szerda: Szegedi Kender délulán 2 órakor Karácsonyi Pál,
Ujszegedi Kender délulán
2
órakor^Kanalas Sándor, KAOSz
délután fái 7 órakor Bozóki István, Lemezgyár délulán 2 órakor Zámbó.
x Tagsági könyvecskébe, pártmunkás- és SzÍT-iga zolvá nyba
4 drb fénykép 3 forint Brunner
fónyképészmesternél, a rókusi
templomnál.

Gyapjuját
fonálra c s e r ü l
Földműves Szövetkezet
Mikszáth Káimáti-u 14.
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Ungárnál,
Libamell,

Mikszáth Kálmán-utca 1.
comb zsírral 13 forint.
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menyekkel. Sós, k ö m é n y e s esfva

karhatalmi
megerősítések
érkeztek. A szrájkolók kórében nagy a felháborodás a
kormány részéről pénteken
bejelentett
rendszabályok
miatt.
A marseillesi
vasmunkások és az avignoni
vasutasok
tiltakozó
sztrájkba léptek.

A francia sajtó egy része
élesen bírálja a kormány
erőszakosságát. A Franctireur szerint a kormány nagy
felelősséget vállalt magára,
amikor szabadkezet adolt a
megtorló erőknek. A Ce Soir
szerint az igazi francia nem
hagyja magát guzsbakötni.

Rördesen tárgyalta a csehszlovák
nemze'qyüfés a magyarok áHaimnTgár. ságáréi szélé förvénytavas^a*
A csehszlovák nemzetgyűlés
alkotmányozó bizottsága csütörtökön és "pénteken foglalkozott
a csehszlovákiai magyarok állampolgárságának visszaállításán
ról szóló törvényjavaslattal. A
nemzetgyűlés legközelebbi teljes ülésén tárgyalja a törvényjavaslatot. A szlovák szervek

megtettek minden szükséges intézkedést, hogy a magyar gyermekek minél hamarabb mehessenek a most megalakított csehszlovákiai magyar . iskolába.
Szlovákiában a közeljövőben
magyarnyelvű újság is megjelenik.

Rádió

Vas-utcai templomitól.
18.30:
St.udióoperett. 20.10: Jazzmuzsika. 20.30: Könyvszemle. —
Vasárnap, október 24.
21.15: Magyar nóták. 22.00: ZeBUDAPEST I. 7.00: Reggeli nekari muzsika.
zene. 8.00: Hirek, műsorismertetés. 8.20: Szív küldi szívnek
szívesen. 9.00: Magyar görög- kis*e?es*<!itr4
keleti istentisztelet nz Almássytéri templomból. 10.00: ZeneNéprádiók
forgaJombuliozakari muzsika. 11.00:
Képek,
szobrok, rajzok. 11.15: Mozart: tata. A KISOSz irodájában SzéSzínigazgató. 11.30: Szalonzene. chenyi-tér 15. I. em. jelent12.15: Anyák öt perce. 12.20: kezzenek azok a rádiókercsk?Negyedóra az Arany Angyalban dők, akik néprádió forgalomba12.35: A Lutheránia-énekkar hozatali akcióban részt kívánénekel. 13.00: A világirodalom nak venni.
kincsesháza. 13.15: sVidám zeOktóber 25 -30. közöd hullanés hétvége*. 14.15:
Ünnepi
hanglemezek. 15.00: Nagy el- dékpap'r gyűjtés az iskolákban.
beszélők. 15.20: Friedrieh Wid- A kultuszminiszter elrendelte a
gans klarinétozik. 15.45: Nagy papirhiány cnyhilése
érdekéLajos vasárnapi krónikája- 10: ben, hogy az iskolák október
Magyar nóták. 17.10: Magyar 25—30-a között huHadékpapii*
Enciklópé^ia. 17.40:
Könnyű
dallamok. 18 00: A Falu Hang- gyűjtési hetet tartsanak. Az érja. 19.00: A Rádiózenekar ját- dekképviselet kéri a közönsészik. 21.00: A Rádió Hangja. get, a szülőket, liogv ezt az ak21.05: Totóhirek. 21.10: Sport- ciói minden erejükkel támogashirek. 21.20: Szórakoztató ze- sák.
ne. 21.40: Vasárnapi rádióanA készletmegvál'ás befizetése.
két. 22.35: Vasárnapesti szerenád. 23.10: Jobb, mint Pes- Az adóközösséghez nem larlo. ó
kiskereskedőket figyelmeztetjük
ten.
arra, hogy a 3100/1918. szánni
BUDAPEEST II. 9.00: Ma- rendelet értelmében
történő
gyar nóták. 10.00: Fejtörő sé- készletmegváltásuk összegének
ta Zonepotámiálian. 11.00: Ze- belize'.ésévcl egyidejűleg rendes
nepotámia postája, 11.10: Ze- adóbevallási ivet nyújtsanak be.
nés délelőtt. 13.00: Hanglemezek. 17.00: ötórai tea. 18.00: A »készlelmegvál!ás« szót a beKerecsényi László orgonál a vallási iven tüntessék fel.

rsy^i

8 Város! Gőzfürdő
fério
'.sztáy
lának

levesfőző Kovács tüzhelyraktárában
üstöt
ni,!,, Szt. Ferenc-u. 11.

A MAGYAR KÖNYVNYOMDÁI MUNKASOK SZABAD
SZAKSZERVEZETE Szegedi Csoportja vasárnap,
október 24-én détután 4 órakor

helyreállítási
munkálatai
befejeződtek. — Október
a budapesti
21-étöl, vasárnaptól kezdőN y o m d á s z o k
dőleg ugy a

Outenberg-Társasáíj
Z e n e és
Milvészeii
Köre miivészelnek
részvételével

férii-, mini a n S o s z t á i y
m l i i ^ n nap iiseat7AVL.

Igazgatóság.

Gyakorlott papirzsók ragasztó
r e v ü i á r s u l a í a munkások azonnali munkára

tk H A F F A Y - é l i e r e m
Belépő dij nincs

Vasá rnap, 1948 október 24.

jelentkezzenek a
könyvkötő
szakszervezetben, Kárász-utca 5.
Munkás szövetkezet könyvesboltban.

Pénzei

csöiíesss

előnyős tarsu'ással, ra?y haszonrászeseJcssel Tőke kereslet:
JB-SX 'i 0 !(! 100 000 rt.
Tof.a lapo'i. töltö.t aslyák. Kérje fűszeresénél a PA Pí'-fele kfsz tinényelie! ( I l i 81 Bp Oktoson-iér 3.

MŰSOROS DÉLUTÁNT
rendez a szakszervezeti székház kulim-termében,
amelyre mindenkit szeretettel hiv a Rendezőség

A SZEGEDI BÚTORIPAR
és Ksraskedolmi R é s z v é n y t á r s a s á g
f e l s z á m o l á s a
a l a l í

rtifüuvftl

K e l e m e n - u l c a

S.

Df.LMAOYABORSZAO

Vasá rnap, 1913 október 24.
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millió forintot fordítanak

Közel
20
Szegeden beruházásokra
A város tervmegbizolti hivatalához megérkezett az Orszá
gos Tervhivataltól. az idei év
végéig elvégzendő állami, társa
dalmi és
magánberuházások
részletterve. A tervgazdasági tanács havonként
részlettervekben állilja össze az állami beruházásokat. Az ezekhez szükséges összegeket a beruházási
bank utalja ki. Róna Béla elvtárs, pénzügyi tanácsnok, a város tervmegbizoltja kap erről
időről-időre értesítést. A szövetkezeti beruházásokat a vártnegyei tervmegbizoltal
összhangban intézik.
Az állami beruházások összege 18 millió 702 ezer 800 forintot fesz ki Szegeden. Ebből
537 ezer 800 forintot a mezőgazdasági beruházásokra.
15
millió 55 ezer forintot közlekedési beruházásokra. 3 millió 110
ezer forintot pedig szociális és
kulturális beruházásokra fordítanak. A társadalmi és egyéb
beruházások összege 950 ezer
forint. Az év végéig tehát öszszesen 19 millió 052 ezer 800
forint tesz a szegedi beruházás.
A mezőgazdasági beruházások közül legjelentősebb összeget a nemesilett vetőmagellátásra és az Alföldi Mezőgazdasági Intézet építésére fordítják.
A mezőgazdasági beruházások
csoportjába tartozik a felsőközpont-hanlházi ut építése, a
Felsőtorontáli Armenfesitő Társaság ujszentiváni szivattyútelepének építése, a gazdasági középiskola helyreállítása,, a dohánygyári szénraklár bővítése.
A közlekedésügyi
beruházások csoportiában kilenc milk'ó
forinttal szerepel az ufszegedi
villamos vasul vágányainak lefektetése, több mint másfél millió forint az automata telefonközpont épilése és egy millió
Torint egyéb távbeszélők, váltózárak, kapcsolók, biztosító berendezések.
Nagv összegeket
emészt fel a mozdonyszín befejezése, uj gépkocsiszin építés,
távbeszélő, távírók,
kábelek,
anyagraktár bővilése,
pályafenntartási szerszámok, védőmüvek. vizteleniiések, vonalhelyreállitások, járómüvek, villamosok berendezése és különféle hidraklári mérlegek javítása, beszerzése.
A szociális és kulturális beruházások tételeinél szerepel a
gyermekiinika főépületének 450

Degsziinlek a szabadjegyek a maiikban

ezer forintos helyreállítása, klinikai felszerelések pótlása, városi lakásépítések,
dolgozók
családi házépítése, sporttelepek
helyreállítása, főiskolai intézetek, kollégiumok
fejlesztése,
helyreállítása, a fővámhivatali

építkezések, a védőnőképző intézet, ápolónőképző intézet és
még néhány középület javítása.
A társadalmi
beruházások
iskolák, sportleiepek, kultúrházak bővítésére, javítására irányulnak.

A Pick szalámigyár sikkasztó bérelszámolója a tör
vényszék büntető tanácsa
előtt szombaton beismerte
bűnösségét. Elmondta, hogy
még jóval az
államosítás
előtt két alkalommal tévesen
számolt el 100—100 forint
munkabért, amire az ellenőrök nem jöttek rá. Ezt báto-

Aki ma Mindszentyt

követi,

nem vallása parancsainak tesz eleget, hanem

beugrik a legsötétebb reakciós kísérletnek
ü'nae? előtti

beszélgetés dr. Farkas Dénes piarista szerze'essel

— Halló, püspöki
hivatali
Kérem, megfelel a valóságunk
az a budapesti sajtóban megjelent napihír, hogy dr. Farkas
Dénes volt szegedi piarista tanárt, helyettes tankerületi
főigazgatót a csanádi püspök a
papi tevékenységtől
felfüggesztette?
A vonal lulsó végén női hang
válaszol:
— Ez nem a püspökség, hanem a rendfőnök
hatásköré
be tartozik.
— Egyszóval a csanádi püspök nem függesztette fel?
— Azt nem mondtam^ ícsak
annyit, hogy nem tartozik a hatáskörébe.
Ejnye, itt már nehéz eligazodni. Nem tartozik a hatáskörébe és megsem valótlanság az,
hogy
felfüggesztette?
— Bővebb magyarázatot kér
rünkl
Olt fid a hang idegesebb lesz.
— TcSsék magához Farkasr
hoz fordulni, ö a legilletékesebb az ügyben nyilatkozni.

kedőseivel szemben ma már
nyilt, tudatos harccá változott.
Ennek eszközei a leltei terror,
a kiközösítés és a felfüggesztés.
— Más paptársait demokratikus állásfoglalásuk miatt nem
érte hátrány?
— Dehogynem.
Csakhogy
nem Szegetlen, mert itt aligha
akad demokratikus gondolkodású pap, túlságosan beitta ahhoz itt magát a szegedi gondolat. A helyi piarista rendház, az
•obskurus házc főnöket,
dr.
Csonka Miklós is csak 19 lG-ig
maradhatott, mert »tul haladó*
gondolkodású volt. De például
dr. Lukács József sátoraljaújhelyi piarista igazgatót
csak
azért, mert felszólalt a MagyarSzovjet
Művelődési Társaság
47-eS budapesti
kongresszusán,
egyszerűen elcsapták és azóta
még fogadni sem hajlandók őt.
Do még számos esetet tudnék
elmondani...
— Egy pillanatra. Akár Sik,
akár a csanádi püspök, mindegy. De ki áll a dolgok mögötti

járó papokat. A teológia hamisítatlan tanítása szerint sem a
kinyilatkoztatás, sem az egyház
nem szól bele tisztán világi dolgokba. Az »Ubi arcano* kezdetű régebbi pápai körlevél le is
szögezi: »Az egyház nem taraja
megengedhetőnek, liogy ok1 nélkül földi ügyekbe avatkozzék,
amelynek megítéléséhez
sem
küldetése, sem . szakértelme,
sem alkalmak módszerei nincsenek.* A hívőknek az a csekély
rétege, amely még Mindszentyt
követi, ezzel nem vallása parancsainak, lelkiismereti
köle-.
tességcinek tesz eleget, hanem
józan eszét félredobna beugrik
a legsötétebb és egyben legszánalmasabb reakciós kisérlelnek.
amely a haladást az emberek
vallásosságán
próbálja meg.
fúrni.

— Az egyházvezetői? szerepe
tulajdonképen mindig az volt,
hogy a fennálló társadalmi ren.
det védjék a feltörekvő tömegekkel szemben, tehát a mindenkori uralkodóoszlály oldalán az eln3'omotlak megfékezéA fekete reverendás, kopa- A Vatikán !ga*l arca
sére törjenek. Az igazán vallászodó, középkorú helyettes főA főigazgalóhelyetles széttár- sos hivő ellenben különválasztigazgató lenyűgöző kedvesség- ja karjait.
\
ja a politikát a hittől és
ergel fogad,
— Az egyházi felsőbbség. A kölcstől.
— Lehet, hogy a legilletéke- püspöki kar, Mindszcnty és hásebb vagyok — mondja moso- tuk mögött n Vatikán. A pápa, A S z a b a d N é p hivatása
lyogva, — de én méjg
ennyit aki Marshallal folytatott titkos
— Még egy kérdés. Ari a felsem tudok. Amikor1 a demokrá- megbeszéléseket. Nem
eléggé
cia felajánlotta nekem, kato- maguktól beszélnek a tények? fogása a Szabad Népről?
likus szerzetesnek ezt a rendkí- Egy régi latin mondás azt tart— Elsősorban óriási népnevül fontos állást, rendfőnököm, ja: »Rómában minden megvál- velő hatását említem meg. mely
dr. Sik Sándor többszöri Jcéré- tozik.* Ez képletes értelemből fölér sok iskolával és előadásrcm ellenére is élénken tiltako- átfordítva annyit jelent, hogy sal. Mint pedagógus remeknek
zott az ellen, hogy elfogadjam. a Valikán a maga összes bíbo- tartom azt a könnyed és mégis
Megfenyegetett azzal is, ha to- rosaival megvásárolható, amint komoly módszert,
amellyel
vábbra is a rendházban mara- azt már számos történelmi pél- mindenkinek
felfogóképességédok, azonnal felfüggeszt. Én da bizonyítja,
hez mérten, érdekesen, magától
azonban akartam a demokráciértetődően tárja fel és viszi át
— Sokáig azt hittem — teszi olvasóinak gondolkodásába
át szolgálni és inlcább magam
a
hozzá
kissé
lehangoltan
—,
létköltöztem el.
marxista-leninista
tanokat.
rejöhet megegyezés és együtt- Ugyanakkor irányt mutat a téPapok h a r c a
működés a demokrácia és a tetek gyakorlati alkalmazására
katolikus egyház közölt, hiszen a magyar népi demokráciában
papok e l l e n
lényegében
sok a közös pont, a és ezzel minden dolgozó jobb
— Miben látja enudkj a fenyeközös célkitűzés. De ma már jövőjét segiti elő.
getésnek okát?
Különösen
— Csak arra gondolhatok, hovatovább annyira áthidalha- hasznát veszem Rákosi Mátyás,
hogy hajtandó voltam! a fel- tatlan a szakadék, hogy ez le- Révai József, Gerő Ernő cikkeiajánlott állást elfogadni A mai hetetlenné válik, tekintettet ar- nek hivatásom teljesítése közvezetés alatt álló egyház meg ra, hogy az egyház állásfoglalá- ijén, ezért mindig félre is
teakar gátolni minden közeledési sát nem a hivő tömegek, nem szem és gyűjtöm azokat. Maaz
alsópapság,
hanem
a
külmind hívei, mind pap fai és a
gam is azt mondhatom, a Szademokrácia között. A klerikális földi irányítás alalt álló főpa- bad Nép olvasása pártállásra
körök kezdeti duzzogó, sértő- pok szabják meg.
való tekintet nélkül
óriási
dött álláspontja a magyar dolelőnyt jelent mindenki számára.

A filmhivatal és a Gazdar
sági Főtanács rendelete folytán az államosított mozikban megszűntek a szabadjegyek, függetlenül attól, hogy
milyen óimén voltak érvényben. Ennek folytán kérjük
az érdekelteket," akik eddig
bármilyen cimen is tiszteletjegyet élveztek, miután mostantól kezdve a szabadjegy
kiadása tilos, ilyen
irányú
kérelmeikkel a mozik igazgatóságához ne forduljanak. gozó nép államrcndjének intéz-

A z i g a z katolikusok
utja

— A hívőket említette. Mi a
magát igaz katolikusnak váltó
hivő követendő utja?
ma délulán 5 órai tea!
— A hivők jegyezzék meg,
T e j s z í n h a b o s k á v é : 1*50. T e a : 1'2ö, Espreiso 1*20 hogy az egyház hit és erkölcs
dolgában ugyan
tévedhetetlen,
de ha túllépi hatáskörét, ebből
a legnagyobb baklövések
szárTánc!
Zene: Czeglédi A.-Vírány L. maznak. VIII. Orbán pápa
1642-ben kiközösítette azt, alá
dohányzott, századunk harmincas éveiben Franciaországban
Olcsó söntés
árak!
meg kiközösítették a színházba

A Kis

Kétévi fegyházra
a Pich-szalámigyár

Hungáriában

Fetenczi Marika
Uj, na$y söntés

énekel

ny'.íva!

ítélték
sihhasztóját

ritotta fel a későbbi sikkasztásokra. A heti bérelszámolásoknál a munkások fizetési lapján 100—100 forinttal több bért tüntetett fet.
amit senki sem kifogásólt
s mikor a fizetést borítékban kiutalták, magával
vitte a szobájába s az elöra
megjelölt borítékokból kivette a száz forintokat. Nem
sokkal az államosítás után
észrevette, liogv figyelik. A
bűnjeleket el akarta tüntetni, a könyvekből kitépte a
meghamisított elszámolásokat és a VVC-be dobta, I.ászió
István vállalatvezető azonban észrevette s az iratok
nagyrészét sikerült megmentem. Ifj. Ságiné 5000 forint
elsikkasztását ismerte be.
A törvényszék csalás, magánokirathamisitás és közokirathamisitás
büntette
miatt kétévi fegyházra és ölévi jogvesztésre itélle.
jfSrellófási

közleményei,

A II. ellátási csoportba (volt
10 Ft-osok) soroltak részére az
1918. évi november havi élelmiszerjegyek kiosztása a következő napokon történik. 1913
október 27-én: A, B, C, D,
E és F betűvel kezdődő ncvúek.
Október 28-án: G, H, I, J
IC betűvel kezdődő nevüek. Október 29-én: L, M, N, O, P
és R betűvel kezdődő nevüek.
Október 30-án: S, Sz, T, U, V,
W és Z betűvel kezdődő (nevüek!
részére. A kiosztás helye: Széchenvi-tér 9. (Zsólér-liáz II. cm.
2. ajtó) I/a. körzet helyiségében. Az élelmiszerjegyekről a
kenyérvásárlásra jogosító szelvényeket a kiadás előtt'lcvágjuk:
és bevonjuk, mert a II. ellátási
csoportba sorollak
szabad kenyérből szerzik be szükségletüket. Ennek ellenében a személyenkénti 10 forint ár kiegészítési dij fizetése október 1-től
megszűnt. Torlódás elkerül .'se
végett fenti beosztás
betartandó. OKI kirendeltség
vezető.
Pelrúteiimkiosz'ás.
A pet óIeumjegy »1« sz. jegyére 6 deciliter, a pctróleumpóljegy »\«
jelű jegyére pedig 3 decíl'ter
petróleum vásárolható. A kereskedője és iparosok az üz'et,
műhely világítási céljára 1 litert igényelhetnek. Kereskedik
október 22-től 28-ig elszámolt
jegyekre kaphatnak kiutalást,
OKI kirendeltség vezető.
Kenyéreladással
foglalko zó
kereskedők
elszámoláságik
megváltoztatása. Az OKII rendelete értelmében Szeged váios
a kenyér szükséges , lisztmennyiséget a beszolgáltatott
jegyek arányában kapja. Ennek
értelmében értesítem a kenyéreladással foglalkozó kereskedőket, hogy kenyérkiutalást a beszolgáltatott kenyérjegyek arányában igényelhetnek a közellátási hivatal elszámoló o s z t á lyánál, naponta 8 ós 11 ora között Zsótér-ház II. em. 1. sz.
ajtó.
Sütőiparosok f'gyclmébel Ismételten felhívom a sütőipa sósokat, hogy a kereskedők'*'!?
csak a közellátási hivatal á l !
kiállított utalvány vagy jegy ellenében adhatnak ki kenyeret.
Rendelkezésem megszegése a
lisztellátmány megvonását vonja maga után. Polgármester.

Dr. Farkas Dénes ezzel bncsuzib, a
pedagóguscsoport
élén siet a szakszervezeti nagygyűlésre. Reverendája barátságosan suhog, kartusai megbecsüléssel veszik körül. A szegedi
helyet les főigazgató személye
élő példája annak, hogy a magyar demokrácia nem a papság és a vallás, hanemt a tőkésSo'fsrorosiíc?,
hérencek és háborús
uszítók
leggyorsabb, a
ellen harcol, akár papi talárt
SZEX ESI irodagép" vállalat,
hordanak, akár nein.
1
(k. I.J Széehenwtér 7.. Tel.: 6--1 .

leírás
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HÍREK

Szabad

Szegeden

A HŐMÉRSÉKLET CSÖKKEN
Élénk, klónként erős délnyugati, később nyugati, északnyugati szél, felhőátvonulások, sok helyen, főleg az ország
északi felében eső. A hőmérséklet csókken.
IGEN ALACSONY A TISZA
A Tisza igen alacsony vízállással
Vásárosnnmény
és
Csongrád közölt árad, máshol apad. Vizének hőmérséklete Szegednél 12 fok. Mai vízállások: Csongrád 232 (9), Szeged 145.

NAPIREND:

— A szegedi Ocllnlózegyár az
eddigi kísérletek után hozzákezd a folyamatos gyártáshoz.
Az Első Magyar Kartonlemczgvár és a Papíripari Igazgatóság az előállított anyagokat jónak találta, úgyhogy a további
működéshez megkapják a város
jelentős anyagi segítségét.
— R. Warnícr, a Budapesti
Francia
Intézet
igazgatója
Stendhal és a forradalom címmel 29-én délután 6 órai kezdettel előadást tart. Erre már
előre is felhivjuk az érdeklődők figyelmét Az előadás helyét későbbi időpontban közöljük. Belépés díjtalan.
— Kaknszi Andrá* városi altiszttel 3G23 forintot küldtek
át a javadalmi hivatal pénztárába. Kakuszi o pénzt, felvette,
de a javadalmi hivatalba sosem
érkezett meg. A törvényszék
egyévi börtönre (s háromévi
jogvesztésre itélte.
— Elutasított ujrafplvétel.
Takács Sándorné volt közellátási tisztviselőnő és több társa
újrafelvételi kérelmet adott be
a közelmúltban hozott, tnunkásbirósági ítélet ellen. Takácsáét
társaival együtt azért Ítélték
el, mert önellátó jegyeket juttattak a hozzájuk fordulóknak
anélkül, hogy közellátási jegyü— A szegedi iskolák mnn- ket visszavonták volna. A debhavrrrenye. Hírt adtunk ar- receni munkásbiróság az újraról, hogy n móravárosi fiú- felvételi elutasította.
iskola úttörő csapata munkaversenyte hívta ki a Dózsa
György úttörő csapatot. A
M N D S z híradó
Dózsa György úttörő csapat
n kihívást elfogadta és arra
A belvárosi csoport 25-én,
válaszolva jó tanulási és fe- hétfőn délután 4 órakor a közgyelmi versenyre hivta ki a ponti székházban
vezetőségi
móra városi iskolát.
ülést* délután 5 ómkor taggyű— Csehszlovák újságírók kon- lést tart. A vezetőség kéri a
psssznsft. A csehszlovák újság- tagságot, feltétlenül jelenjen
írók kétnapos kongresszusán a meg.
Az ósomogyitelcpi csoport 25magyar újságírókat Bethlen
én tartja harmadik asszonykari
0»*kár képviselte.
A kórházban ápolják özv. előadását.
A rókrtsi csoport 25-én, hétI.-zsn Rálné feketeszéli 70 éves
fí dmürest. mert szomszédja. főn délután fél 5 érakor vezetőOitványi Miklós 40 holdas zsi- ségi ülést, 6 órakor műsoros
ro-paraszt kapáiul összeverte. nőnapot tart a róknsi kultúrházban.
— "Dolgozók az »k óláért,
Az
uisomogyitelepi csoport
mo^loiu. A Vasutasok Szabod
Szakszervezetének helvi' cso- hétfőn délután 5 órakor vezetőportja a Szegedi vasutas dol- ségi ülést, 6 órakor nőnapot
gozók között a "Dolgozók az tart, központi előadóval.
iskoláért* mozgalom keretében
Fodortolepi csoport
2ó-én,
ír-riijtött. 1808.80 forintot el- hétfőn este 7 órai kezdettel tagjvttatták a szegedi Szent Imre gyűlést tart.
állami általános fiúiskola részéA felsővárosi csoport 25-én,
re. hogy nblvól az osztályter- hétfőn délután 5 órakor vezemek hiányzó ablakai pótoltassa- tőségi, 2G-án, kedden délután 5
nak. Az adománvért az iskola órakor pedig taggyűlést tart, a
igazgatója, nevelői és tanulóif- vásárhelyi-sugárúti
Átmeneti
júsága ezúton mond hálás kö- Finotthonbau.
szönetet a vasutas dolgozóknak.
Az alsóvárosi csoport ma, vasárnap délután 4 órakor tanuló
Hanglemvr
kulturnapot rendez a földmüvcsutcai iskola tornatermében.
iifdonsöook
Vasűrnap, október 2L
Nemzeti Szinház este 7 érakor: Háry János. (Szabadművelődési előndá-s. Rendes helyárak.) Hétfőn: 7 órakor: Szabod Fórum.
Belvárosi Mozi 4. 6, 8 érakor: Express szerelem. Hótfón:
ugyanaz.
Sztehenvi Filmszínház 4. 6,
8 órakor: Orosz kérdés. Hétfőn:
Kisértéfl.
Korzó Mozi: 4, ft. 6 órakor:
Gvőaedelmes visszatérés. Hétfőn: Nagv kaland.
Újszeged! Mozi (a tanítóképző
mcJlctti kultúrházban) 6 és 8
órakor: Négy sziv. ITelyárak:
—-G0. 1.20 és 2.— forint.
Somosvi könyvtár nvtiva van
hétköznapokon 9 órától 19-is
Egvelemt Könvvtir reggel
8 órától este 1 óráig van
nyitva hétköznapokon.
Szotrftiato* gvAfvszerDralr:
Borbély őrök b. Ugrv L:
Tisza I.nios-krt. 20; Leskó Vilmos: Újszeged, Vedres-u. 1;
Nagy örök. k dr Hangay:
Bo(dogasszonv-sgt. 31: Zakar
S. örök k M'thé Mihálv: Valéiia-tér 1

— A Kpai MNDSz nssznu.vní
az elmúlt napokban két natrvpárnát és négy kispárnát gyűjtöttek a szerreli népi kollégiumok számára.
x Kályha, tűzhely, zománcozott edény minden jövedelemhez kapható. Bruckner Testvérek vasker. rt., a melegvizkut-

n&i.

x Az Altnmi Borpincészet
megkezdte az uj borok vásárlását az Armegállapitó Bizottság által megállapított árakon.
Átvétel és felvilágosítás 8-tól
18 óráig a pincészetnél. Szövetkezeti-utca 2. és a SzegedAlsóközponti, Kirűlyhnlmi, Ruzsajárási, A tokházi, Gátsaroki
FöldraüvesszövetkezctnéL
x SoMfirlskola előkészít személy- és teherautó, motorkerékpár vizsgára felelősség melleit. Mülter Béla, Vár-ulca 4.
Főposta mellett. Telefon: 648.

baci

Kovncs

IboSyanál

Hld-u'ca 6.

A
BfÍYirO^I

s z e g e
Telefon 625.

Vasáj-iiaptól szerdáigl
A nagy sikerre való tekintettel tovább folytatja diadalutját a szegedi Szovjet Ünnepi
Filmnapok remek zenes, színes vigájtéka, az

Express szelelem
Egy vidám utazás története
Főszereplők: Lt ia Dránovsrkája
és Leonid Oa ÜST. Ezenkívül a
legújabb UMFI HÍRADÓ
és a Szivkirály szines trükkfilm.

Vasárnap, 1948 október 24.

Párihéreh

Az Országos Közellátási HiKerületi
Fodortelep (Vásárhelyi-sugáruf
vatal engedélyezte Szegedre is
és üzemi pártszervezetek
110.): Kerület. Lippai gőzf.
a szabad buci sütését es árusífigyelmébe!
Fásszaksz. Hídépítés. Köztását. Az ehhez szükséges liszta Szabad Nép-agitáció eddigi
tisztasági tp. Angol-Magyar
mennyiséget is a legrövidebb beosztása némileg megváltozott
Jutafonó.
időn beliií kiutalják. A buci dar Vasárnap, október 24-én az agi- ösomogyltelep I—II. (VII. n ) :
rabja 50 fillér lesz.
Kenilet. Mérnök szaksz. Kottáció az alábbi beosztás szerint
rótelep. Villamosvasút, l'iek
folyik:
Rza'á.siigynr. Vizműtelep. VenBelváros I. (Kálvin-tér 6): Kedéglátók. Tűzoltók. Mozi-ok.
Anyakönyvi hírek
rület
Bőripari Szöv. BőrMÁLLERD. Zenészek
ipari szak re. Vasas szaksz. Ujreimoevite'ep
(i-kotaépület):
Az elmúlt héten 20 fiu és
Szinház. Tömegszervezet.
Kerület Magáualk
MOSzK
15 leány született.
Belváros II. (Szt. Mihály u. 6):
Hűtőház.
Bankosok
Sz'nház.
Házasságot kötöttek: Kurucz
Kerület. MAV nyugd. MAV Kec«ké< telep (O s A TI t.n véri - útra):
Istváu Darida Ibolya, dr. Gitr. V. KISOSz. VAOSz. MAV
Kerület. MAV fűtőház Oszt
day Kálmán Gáspár Rózsa,
Rókus.
mérnökség.
Jeczkovich fajos Grósz Olga,
Belváros
Hí.(Kálvin-tér
6):
KeÚjszeged fNéhkert-sor 9)- KeBata Mihály Bencsik Erzsébet,
rület. Városházi pártsz Közrület. Tömeg-zervezet.. . HonHadnagy János Kovács Ágnes,
igazgatás. Városi nyomda.
Wdség. a. V. 1. Szaksz. isk.
Sági János Kovács Ilona, Papp
Nyomdász szaksz.
Józseftelep
(Jó iá rt-vendéelő):
Lukács Heiszer Anna, CsamanKerület. Városi kerteszet
gó Ferenc Patkós Ilona, Bodó Belváros V—VI. (Aradi vértanuk-tere 3): Kerület. Portás
Az agitátor elvtársak reggel
János Varga Katalin, Szögi faszaksz. Textilesek. Délma- hároinnegveil 8 .'rkor jpienjejos Fodor Klára, dr. Méra Zolgyar. Háztartási szaksz. Ház- nek meg beo«ztá«i helyükön.
tán Jobba Klára, ördög Ferenc
felügyelők. Ruházatiak. SzinFarkas Julianna, Csiszár Már
a kerület»kbe beosztott kíizház. Diák Szöv.
tyás Bereczki Julianna. Kéri
nonti összekötők (ellenőrőkl ma
András Bozsó Irén, Szécsi Ist- Belváros IV. (Kárász-utca 9): délután 5 őrekor jrienjuiek meg
Kerület. Tömegszerv. Orvos
ván Borbás Etelka, Németh K.
szaksz. NEKOSz
Va-sutas IJstíhyánv-utea 4. szám alatt a
Iajos Battancs Anna. Susula
propigandaosztályon
fontos
szakszerv.
MAV
Újszeged.
Sándor Szemerédi Margit. Berémegbeszélés
végett.
Rókns
I.
(Kossuth
Lajos-sgt.
nyi Miklós Mucsi Rozáliával.
•
9): Kerület. Konzervgyár.
Winter
kefogyár.
Kcr.
alk.
a
Belváros
II.
pártszervezcl
Elhaltak: Kovács József 44,
Kopasz István 59, Laesánv Ist- Rókus n . (Kossuth Lajos-sgt. tagsága és a lxeosztolt
üzemi
26): Kerület. Konzervgyár, pártszervezetek a
ván 70, özv. Dönczi Istvánné
vasárnapi
szaksz.
Pedagógusok.
Polo
89. Kincs Henrik 75. Kiss MiSzabad Ncp agi'.ációra a Belvácipőgyár. Tömegszerv.
hály 65. Móra József 45, Terhes Mihályné 55, Mitrov Emil Rókus III. (Kossuth lajos-sgt. ros II. uj helyiségében Szent
63): Kerület. Dohánygyár. Mihály-ulca 6. sz. alatt jelent63. Terhes András 36, özv. HorTanosztály (rendőr). Lemez- kezzenek.
váth Istvánné 79, özv. Barna
gyár.
Mihálvné 61, dr. Bogosa Pál 73,
E héten az üzemi és hivatali
Habalik János 41. Seress Ist- Móraváros I—II. (Móra-utca3): pártszervezetekben szakszerveván 67, Csillag János 57 éves
Kerület. Gyufagyár. Déma ci- zeti napok lesznek.
korában.
E héten a kerületi pártszervepőgyár.
Márkus gőzfürész.
Egészségügy. Egyetemi psz. zetekben pártnapoknt tartunk,
amelyekre előadókat küldünk
Szegedi Kender.
Alsóváros I. (Róka-ntoa 21): ki. Áz előadók beosztását, loHivatalos
KSíleményfl
Kerület. MEMOSz. MAV forg. punk keddi száraálan közöl lük.
Gépkocsizok.
Postások. VágóHétfőn délután fél 5 órakor
Vásártartási hirdetmény. Szehid. Tömegsterv. Rendőr psz. a Batthvány-utcn 4. szám alatti
ged thj. városban 1948 novemPártiskola.
központúnkban előadói értek zber 6-áa, szombaton és 7-én,
11, (Földműves-utca letet tartunk, amelyre kérjük
vasárnap országos vásár lesz. Alsóváros
és Szabadsajtó-utca sarok): az előadó elvtársak pontos meg6-án sertés, juh, kecske, 7-én
Kerület. FEKOSz. Kisvasút. jelenését.
állat- és kirakodóvásár. VészMAV pálya fenntartás. TiszaHétfőn délután 6 órakor a
mentes helyről
szabályszerű
malom. Malomipar. Ujszegedi Kálvin-téri székház nagytermémarhalevéllel, mindenféle állat
gőzfürész. Varga kötélgyár. ben összevont proragandista,
felhajtható. Minden sertésről,
Pártiskola.
agitátor és falujárófelelős értejuhról és kecskéről külön-külön Felsőváros
I—II.
(Postásott- kezletet tartunk.
marhalevelet kell
kiállítani.
hon): Kerület. Gázgyár. Első
Hétfőn délután 6 órakor <á
Iparosok és kereskedők iparigaszegedi Cipőgyár. Orion bőr- Batt hyány-utcai
pá rtközpouzolványaikat hozzák magukkal,
gyár. Ujszegedi Kendergyár. tunkban titkári értekezletet tarmert a vásár alkalmával hatóÖTI.
tunk.
sági közegek felhívására azt
felmutatni kötelesek. Közlőm az
érdekelt állattartókkal, hogy a
vásárra csakis a vérvételen kedvező eredménnyel átesett és következményesen szabad marhaA Mérnökök Szakszervezete
a mérnökök szakszervezete
levélkezelés alá eső egypatás kedvező idő esetén ma, va- közli tagjaival, hogy kedden 5
állatok (16, öszvér, szamár)
a órakor vezetőségi és G órakor
hajthatók fel. I. f. közig. hat. sárnap vándorgyűlést tart
Lúdvári duzzasztó
müveknél. taggyűlést tart. Megjelenés köA "Szőlőkben és kertekben Előadó: Barcs Lajos és Ujfa- telező.
előfordult fagykár folytán ö s - lusi Jenő főmérnök. Indulás a
A háztartási
alkalmazottak
szeállított törlési jegyzék köz- rókusi állomásról délután 13
szakszervezete ma,
vasárnap
szem lére tétele* tárgyra vonattaggyűlést
kozó részletes hirdetmény meg- órakor, visszaérkezés délután délután 5 órakor
székháztekinthető a hatósági hirdető- 18 órakor. Kérjünk tagjaink mi- tart a szakszervezeti
való ban. Előadó: Futó Erzsi köztáblán, Bérház kapu alatt, va- nél nagyobb számban
lamint a közigazgatási kiren- megjelenését.
ponti titkár. Megjelenés kötedeltségeknél.
A Mérnökök Szakszervezete lező.
Szakszervezeti napok előadói!
közli tagjaival, hogy az öntöx Házasság. Lőrik Bogyó zési előadások keretében 26-án ma, vasárnap délelőtt fél 12
Klára és Lázár Kálmán 27-én 5 órakor előadást tart. Előadók órakor értekezletet tartunk a
délután 5 érakor tartják eskü- Balló Béla Társulali igazgató- szakszervezeti székházban. Megvőjüket a jezsuiták templomáé- főmérnök: Dóczitói öntözés is- hívóját igazolás végett mindenban. Minden külön értesítés he- mertelése és Nővé Lajos Társ. ki hozza magával.
lyett
UFOSz FÉKOSx tageyü'ée vnigazgató-főmérnök: Mindszenti
X Vasárnap disznótoros va- rizsűníözés. Kérjük tagjaink mi- fárimp délelőtt 10 érakor a
csora. Bor 7 forinttól, kihordás- nél nagyobb számban való meg-l 8 » l l c "* r v "" ? t i
ra 6 forint. Farádi-vendég!őben ielenését
" I A Könwnvomdai Munkások
J
Fal támadá s-utca.
1 Szabad Szakszervezete szegedi
csoportja ma, vasárnap délután 4 órakor műsoros déld i
m o z i k
m ű s o r a :
utánt rendez a szakszervezeti
S z é c l e n v i Telefon: 490
székház kultúrtermében.
K o r z ó Te'efon: 624.

Szakszervezeti

Ma, vasárnap utoljára 1
DJMTTER, SÍLLING,
SEJMANN
főszereplésével

G^öztlmss visszatérés
Azonkívül: IIIRADÓ.
Hétfőtől szerdáig 1
Színes angol világfilm!

NAGY KALAND

Főszereplők:
MERLE OBERON,
REX IIAPRTSON
JEzcnkiviil: HÍRADÓ.

Ma, vasárnap utoljára játszuk
Szimonov döbbenetes
erejű
filmdrámáját!
J. Kuzmina és Ahnenov
szenzációs alakításával

Orosz k é r d é s
Hétfőtől szerdáig!
A nagysikerű pompás magyar
film!
KARADY KATALIN,
BULLA ET.M V
NAGY ISTVÁN
főszereplésével
Kísértés
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hány holdon minőségi búzát ringat jövőre a szél. özv
dr Szántó Gábornétól vette
igénybe ezt a földet a Földbérlő Bizottság. A »vitás<
nevet pedig onnan
kapta,
hogy a tulajdonos valamelyik fiskális utján megfellebbezte a döntést. Hogv a fellebbezést alá is tudják támasztani valamivel, a városnál valamelyik »urtól« irást
szereztek, hogy már pedig
dr Szántó Gáborné élethivatásszerűen foglalkozik a
földmüveléssel.

földecskéjükkel betársulni a
táblába. Mások, akik szintén
rájöttek, hogy
mennyivel
jobb igy gazdálkodni é?
irigykednek, hogy ők nincsenek a félszáz között, kigyót-békát kiabálnak s közben bévül zöldülnek a méregtől. Vannak, akik már
kérdezték is, mi a módja a
társulásnak. Kovács Mihály
ujgazda, a sógora és még
vagv hárman szívesen elcserélnék földjüket a táblás
rész mellettivel, hogy ők is
csatlakozhassanak.
Pedig
Kovács Mihály is elvetelt
már a sajátján vagy három
holdat. De jó gazda, nyitva hordja a szemét és látja,
hogy más ez igy, mint kis
kutyanyelveken nyűglődni.
Sándorfalván első
igazi
diadalát aratta

.Sándorfalván a múltban emberi elmaradottságot, jó
— Ki mennyit dolgozott,
nem igen volt elterjedt do- vá kellett tenni a mult bü annyi lesz az övé. Bizottsálog a gondolkodás s annyi nét. Akadtak, akik
féltek, got választunk.
amelyik
volt a tamilt ember, mint a nem álltak a gondolkodók egész évben
számontartja,
fehér holló. Földtulajdonos mellé. És akadtak olyanok, ki hány órát dolgozott s az
még annál is kevesebb s akiknek nem érdekük a sze- egész termésből
azok közül is csak egy szá- gényparaszt felemelkedése,
Kl-ki megkap a a részét
mítolt, a Pallavicini-urnság. akik gáncsoskodtak szavakA UishsrlőkHok
Ez volt, ami az elmaradott- kal. tettekkel és hazug hír- becsületesen, rendesen. Az
ezekután csak egy kívánsáságot okozta, de az elmúlt veréssel.
esetleges elemi csapástól pe- guk van: szeretnék látni a
rendszernek éppen az a padig nem kell félnünk, mert • méltóságos* asszonyt legraszt volt »kedves*, aki bu- A USiákaszottaérJeU rendoiet
könnyen viseljük a alább csak egyszer kukorita maradi, mert nem vette sok földnélkül maradt sán- közösen
és ami élvész az egyik cát kapálni. De ugylátszik
észre, mennyire kiuzsoráz- dorfalvi paraszt előtt csil- kárt
terményen, azt behozhatja a ez a kívánságuk nem igen
zák, nem vette észre, hogy logtatta meg a jövők De az- másik.
azonban
lassan egy színvonalon él a után látták, hogv az elapró- — Igy lesz jó — helyesel teljesül. Annak
• <Órsa 6 ss,
barmokkal s igy nem is igen zott két-három holdak nem tek többfelől is —, minél utána néznek, kitől és miért
kapta
azt
a
bizonyos
igazokövetelt emberi jogokat,em- jelenlenek valami sokat, hi- előbb kezdjünk a munkálást. Kinek volt élethivatása a gondolkodás. Pedig még
beri megélhetést.
szen nincs iga, egyeseknek hoz. Azután megbeszélték, dr. Szántóné élelhivatássze- nem sok az igazán tanult
Áltól, aki
gondolkodott, csak a gyenge, rossz föld- megvitatták részletesen az
ember, de a mult bűnét nem
rü földmüvelése.
aki ki merte nvitni a száját. ből jutna, jöhetnek az elemi egészet.
lehet máról holnapra orvoÉs néhány nap múlsolni. Arra azonban m á r
csapások, a jég és mi lesz, va a táblás gazdálkodás legSásiorulváa
{ Öltek a la'a'im.
igen sokan rájöttek, hogy a
ha végigpásztázza egyikük- nagyobb tagjába, a bodorjó
tanácsot érdemes megfominden
házban
a
táblás
gazmásikuk
keskeny
föidcsik
széki
52
holdba
belemélyedt
mert nem volt ajánlatos kia hantházi gépállomás trak- dálkodás most a beszéd tár- gadni és azt is tudják már,
hívni az uraság és kakastol- ját?
gya. Sokan hümmögnek s az hogy mégis csak ér valami!
Ezen törte a fejét az óreg tora.
las kopóinak. — a csendőrjár a fejükben, hogy nem is az e-világi élet.
*
öknek haragját. Hiába akad- Zsemberi Sándor, a fiatal
Pozsonvi Sándor
tak olyanok, akik emberi jo- Korpa Lajos, Tóth János és Azóta Szili András napon- lenne olyan utolsó dolog kis
gokat követeltek az állati még sokan mások. Szili An- ta bejárja a négy tagban
sorban élő zsellérek számá- tal, a szövetkezet gazdasági fekvő 160 holdat. Vagy 30
ra Nem pártfogolta
őket vezetője és Nagy János, a kilométert
kerékpározik,
senki s még azok sem mer- főjegyző is velük együtt gon- mire mindenhova eljut.
tek melléjük állni, akiknek dolkodott. Látták, hogy csak Bodorszéken már javában
javát akarták! Félték az ura- az összefogás segit. Látták, áll a szántás. Meg lehet kezság, a csendőr haragját, ami hogy csak
deni a vetést.
igen gyakran
agyonverést
A klinika telepi kultúrház- Aladár és Szabó Dénes főfcöztís eriivei
jelentei l. Ezt a haragot in| A barna homokon |
felszólalásaikban
ban a szegedi egyetem szi- orvosok
kább igyekeztek
kerülni,
mert a pofon, a befőzés1 még érhetnek el eredményeket, 22 hold rozs zöldéi néhány gorló orvosai összegyűltek, örömmel üdvözölték az ifjúa •kedvesek* között sem végül rájöttek, hogy nem is hét múlva. A másik részbe hogy a klinikák és kórházak ság kezdeményezését, segítkell ujat kitalálniok, a jő kukorica és napraforgó ke- vezetőivel megvitassák a szi- ségüket ígérték minden olyan
volt ritkaság.
példákat kell csak követni. rül.
gorló orvosok .tanulmányi törekvéshez, mely a tanulDe multak az idők s a
mányok színvonalának emeA Dóczi tónál 30 holdja problémáit.
— Táblás gazdálkodást
nincstelenség.
csinálunk — vetette fel az van a táblás gazdálkodás- Feuer István titkár meg- lését célozza.
egyik megbeszélésükön va- nak. Két évvel ezelőtt ve- nyitójában hangoztatta, hogy
A kialakult vita során az
a nyomor esyia tö.t
lamelyikük — és magyaráz- zette le innen egy csatorna a népi demokrácia nagyará- ankét rendezői elhatározták,
akik a vizet.
S vele együtt
szaporodott ni kezdett azoknak,
nyú épitő programja foko- hogy szűkebb bizottságokat
— Azelőtt száz esztendeig zott erőfeszítést kiván min- szerveznek,
az elégedetlenkedők tábora nem értették.
;
is. A hatalmon lévők az el— Egytagban szántassuk sem mult ki erről a részről den egyes dolgozótól, legyen
A gyűlés végén a résztvenyomást pedig egyre fokoz- a földet. Igényelünk szántá- a viz — meséli az öreg fél- az kélkézi munkás, vagy vők határozatot fogadtak el,
ták Ha vasárnap délelőtt si hilelt és a gépállomás ol karú csősz, Tólh Józsi bá- szellemi dolgozó. A szocia- mely összefoglalta a vita
két-három ember összeállt csó, jó traktoraival szánta- csi. — Az uraság vadkacsá- lista közegészségügy számá- vita anyagát és eredményeit
az utcán, azonnal közéjük tunk — és egytagban ve- zott erre, bogy a f e n e . . . és ra jól képzett, szakmailag és megszabta a leendőket.
olyant vág botjával a földre, tájékozott és demokratikus
csaptak, szétkergették őket tünk.
a csendőrök. Haza, vagy a
orvosgenerációt
— De azután kikarózzuk •tisztelve* az uraság emlé- felfogású
templomba zavarták az em- a földet? — kérdezte va- két, hogy a közeli kukori- kell nevelni. Közérdek tecásból két felriadt fácán is hát, hogy a betegápoló intébereket, ahol a szószékről laki.
túlvilági boldogságot és föl— Nem — hangzott a vá- nekivág zizegő szárnyalással zetek lialadószellemü vezedi tűrést hirdettek a szenve- lasz —, mert akkor ott va- az erdőnek.
tői és az öntudatos szigorló
dő népnek. A földi javakat gyunk. ahol voltunk.
A táblás gazdálkodást két- orvostársadalom közös munpedig csak a kastélyban és
szer is elmagyaráztatja. Ö kával elhárítsa az útból
Hi egy tagira vetinfc,
az intézői lakásban élvezis helyesli, hogy erre a rész- mindazokat az akadályokat,
ték. ahol gyakori
vendég
re tavaszi borsót,
utána melyek a megfelelő orvosakkor
egyikünk
két
holdroll a plébános ur is.
kukoricát,
lent, képzés uljában állanak. Ezt
ján csak buza lesz, a mási- dinnyét,
kendert
és
paprikát
ülteta célt szolgálja a kultuszkén rozs, kukorica,
vagy
be iBtt a icisiftj;eu;as |
kormányzat által megteremkrumpli és ha a buza rosz- nek.
tett tanügyi reform is.
szul
terem,
akkor
egynek
és egy csapásra megválto— Kár, hogy megSreredtsa
Ezután megnyitották a vizóit minden. Pallaviciniék semmije sem lesz, ha pedig
volt rabszolgái már szabad a. krumplit eszi meg a fé- — mondja szomorúan —,de tát, melynek anyagát d r .
magyar parasztok. A saját- reg, a másiknak kopik fel azért ha meglenne mindkét Varró Vince, Körösi Sándor
jukon dolgoznak, gondolkoz-; az álla. Ha pedig jön a jég, karom, csak most is beáll- és Fodor Timót szigorló orvosok ismertették. A megjenak és terveik vaunak. Ter-; sokakét teljesen elverheti a nék közétek.
A harmadik tag Fehérföl- lent Balizfalvy János, Jáki
vezhclnek, épitői az ország- paszta — s ki tudja, kinek
nak. nem harmadrendű em- hová esik pont a földje. Ter- desen 40 holdnál is na- Gyula, Helényi Géza. Húmelni sem lehet kétholda- gyobb. Hat hold mák, répa. szak István, Ditrói Gábor és
berek többé.
kon rendesen, mert az egyik vagy 20 hold krumpli és aWaltner Gábor professzo.
*
fajta
föld ezt, a másik azt partban 10 hold dinnye te- rok. Sipos Károlv, Pelri GáA gondolkodásnak, a terrem itt majd közősbe a fél- bor és Benkő László advezgelésnck eredménye is kívánja s forgatni sem le- száz
családnak. De
élnek junktusok. valamint Molnár
het
a
vetést.
van. Félszáz nincstelen sánmár
bennük
a
további
ter- Pál főorvos, az orvosszakdorfálvi paraszlcsalád elin— Szóval akkor egyben
is. Néhány év múlva szervezet főtitkára, Bencsát GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAÁRUGYÁR R_7
dult a boldog jövő felé ve- maradna — kérdezték töb- vek
gyümölcsöst akarnak
zető uton. Az indulás nehéz ben —, de hogyan lesz a szőlőt,
ide
telepíteni.
Addig megvolt Le kellett küzdeni az terméssel?
erősödnek,
meggvarapsza-, M e g h í v ó
nak és valamennyien tudA Magyar Kender-, L e n - és J u t a i p a r Rt.
ják. érzik, hogy
l ^ é c s l
c t l ó l c o l c s x
Államosított Özein k u l t u r g á r d á j a o k t ó I mosssi környék I
b e r 24-én, v a s á r n a p este 7 ó r a k o r a
gyári kultúrteremben előadja
jár csodájára összefogásuk
eredményének.
Gárdonyi G é z a : A b o r cimü
Szaporhcgyen terül el a
3 felvonásos színmüvét,
táblás
gazdálkodás negyedik — ahogyan maguk
m e l y r e szeretettel e l v á r j a a Rendezéséi]
között nevezik — »vitás« tag- Az est t'szia jövedelmét a gyári zászló költségeire fordítja:*
B o l d o f í a s s z o n y - s u q á r u ! 17.
T « * e f o n : 3 - 6 5 . ja. Ezen a harminc-egyné-

Szigorló orvosok —
orv o sorol

^j^s-zoro k

közösánkétfa

y

tytíiW-'

;Eí'kokszbrikett
„Tükért" szegedi

szénlerakota
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»fl népi demokrácia

Tanulmányi

jobb iövöl

biztosit a z itjusÉgnak...«

Menzát avatott
Sk Diákszövetség
«Ma harc az igazak rendje
a igazak harcának győzelem a
rendje* — ezt a nagybetűs József Attila idézetet olvashatjuk
a tanító fiuotthon dísztermében. ahol ebédhez megterített
asztalok körül 73 középiskolás
diák és diákleány vidám beszélgetéssel várakozik.
Egyszerre
azonban elliallgat valamennyi
és a figyelő csendben Ambrus
István, a tanító fiuotthon ifjúsága nevében köszönti őket:
— Legyetek hűek a népi demokráciahoz és legyetek hü
harcosai annak — hangzik a
figyelmeztető —, majd a diákkórus üdvözlő énekkel köszönti
a megjelenteket.
Dombi Béla elvtárs tankerületi főignzgatóhelyettes emelkedik ezután szólásra.
— A Magyar diákok Nemzeti
Szövetsége, a pedngőgns szakszervezet támogatásával diákmenzát, létesített azoknak a bejáró középiskolásoknak,
akik
sokszor csak a késő délutáni
órákban vetődtek haza és étlenszomjan töltötték idejüket —
mondja — Ezentúl nem kell a
pál ya ud va rok on ose tan golniok,
nanem megebédelhetnek és a
vonatindulásig hasznos tanulással tölthetik idejüket. Szeretném. ha ugy vennétek ezt a segítséget, mint az uj társadalmi
rendnek megnyilatkozását. Fiz
csak kezdeti lépés nz nj szocialista társadalom megvalósítása feló vezető uton. Sok javítani, építeni való van még és
cz a intinkn rátok is vár.
Koltay László, a Diákszövetség szegedi elnöke mutat rá arra. hogy ez a menza határkő
a Diákszövetség életében és jelzi
nzt az utat, amelyen a szocializmus felé haladunk.
— Az egyházi
reakcióval
szemben az n válaszunk, hogy
mi nem kiközösítünk, hanem
menzákat és diákotthonokat
építünk fel. bebizonyítjuk,
hogy a magyar népi demokrácia
jobb jövőt biztosit a magyar
ifju-ág számára.
A Diákszövetség nevében köszönetet mond a segítségért
Dombi elvtársnak és Kunsági
Elemér elvtársnak, majd felszólítja a j lenlévőket,
hogy
komoly erői legyenek a népi

demokráciának.
Az Internacionáléval ért véget a közvetlen hangulatú ünnepség, amely után ióizüen fogyasztották el a diákszövetségi
menza tagjai az első napi bőséges ebédet.
— Egy-egy kétfogásos ebédet
50 fillérért adunk n diákoknak
— mondotta Bernolák Andrea,
a Diákszövetség szegedi szociális vezetője, aki a menza vezetésében is tevékenyen részt
vesz. — Egyelőre csak 73 arra
leginkább rászorult diák étkeztetését tudtuk vállalni, de legkésőbb januárra legalább százra
emeljük a létszámot.

verseny

A Bolyai János Matematikai
Társulat október 23-án, szombaton matematikai tanulóversenyt rendez Szegeden, Budapesten és Debrecenben egyidejűleg.
A versenyen Szegeden résztvenni szándékozók a kitűzött
napon délután 3 órakor az egyetemi Bolyai Intézet I. szamu
tantermében (Baross Gábor-u.
2. II. emelet) pontosan jelenjenek meg. Tintát és tollat
mindenki hozzon magával.
A verseny n résztvehetnek
mindazok, akik 1948-ban tették le az érettségi vizsgát, valamint középiskolák és" középfokú iskolák tanulói.
Mindennemű könyv
vagy jegyzet szabadon használható.
A két legjobb dolgozat szerzői első- illetve második Bolyai János-díjban részesülnek.

SZIMONOV
A

Góly áknetk

nemcsak azokat a hosszúlábú, piroscsőrü
madarakat
hívjuk, akikről Petőfi olyan
szép verset irt, hanem azok a
"Zöldfülűt egyetemisták
is
ezt a nevet viselik ősidők
óla, akik első évüket töltik d
rektori, quaesloii,
dékáni
tortúrák után a magasabb tudományok "csarnokában*: aa
egyetemen.
őket, az idei gólyákat avatta hangulatos ünnepség keretében szombaton
este a
MEFESz szegedi vezetősége
a tani'ói fiuotthon dísztermében. Vidám népdalozás, indulóéneklés töltötte meg a termet, mire bevonullak sorra

„Ne menj még el
Látogatás

BEM-KOLLEG1UMBAN

A színpad csak egyszerű fadobogó. Előtte a szép piros
függöny néha akadozva húzódik
fel a felenetek elején. A szereplők azonban folyékonyan, bátIran mondják
szerepüket és
mondanivalójuk súlyos szaval
mélyen vágnak a hallgatóság
figyelmébe.
A dolgozó iskolások »Bcm-tábornok n épi
kollégiumában«
vagyunk. A népi kollégista fiuk
és leányok esténként ültek öszsze, amikor hazajöttek a délutáni iskolából és egy szSndara.
bon vitáztak, beszélgettek valamennyien, Színházban, moziban már legtöbbjük látta s
most előttük a könyv is: »Az
orosz kérdést Szimonovtől.
Gyorsan kiosztották a szerepeket egymás közölt és alig kél
hét múlva már itt is állnak a
közönség előtt. Látszik.
hogy
átérzik a- iró gondolatait, tudják, hogy az t orosz kérdés«
nem csupán orosz kérdés. Tudják, hogy róluk, rólunk is szó
van. Ezért hangzik olyan döbbenetes frövel az ügyes főszereplő, Szűcs István kollégista
szava:
— A vörös lassan egyet jelent
a becsiVetessell. • •

' Vasárnap, 1948 október 24.

Végül is: az előadás kitűnően
sikerült. A lelkesen tapsoló közönség — jórészt kollégistáié,
diákok és tanáraik — szinte el
is felejtik, hogy Kocsis Gyurka
az egyik legjobb barátjuk. Mert
olyan jól játssza a "szőrösszívűt kapitalista amerikai lapkiadót. A kedves Kristó Margitot
pedig még jobban szivükbe zárják, amint Meg szerepében hűségesen segíti az igazságból egy
jottányit sem engedő becsületes
ujságirót: Smithet.
De hasonló sikere volt valamennyi
szereplőnek.
Gazdag
Margilnak, Korom
Józsefnek,
Vincze Józsefnek, Héja Sándornak, Krajkó Gyulának.
Még két Bem-kollégistáról
megemlékeznünk. Az egvikl Elexin Andor, aki az előadás előtt
jelent meg a hallgatók előtt és
keresetten knmolgsággaí beszélt
az igazi művészi magatartásról.
Ulána Ma k kai Ferenc hegedült, Bimszkij Korzakov zenéjével gyönyörködtetett.

Szegeden
október 30-án tartják inog a
^Szovjet Ifjúság ünnepét*.

egymás után a bölcsész, jogász, orvos, természettudományos gólyák, no ine(g a pedagógiai főiskolások ós az
AVI zöldkeresztes
gólyái.
Mosoly, derű, jókedv sugárzott minden arcról és jóleső volt látni őket: ax u |
egyetem gólyáit.
Az uj gólyák nem léha időtöltésként jönnek az egyetemre, hanem tanulni, művelődni, dolgozni diáktársaikéul s magukéri, hogy meghálálják a népi demokrácia támogatását s ezzel maguknak,
mindannyiunknak biztosilsáW
a békés, nyugodt jövőt a*S»ocialista Magyarországon.

tfapritiatfancsi!"

a Klebetsberg-telepi

pajtásoknál

I.ad, Nyári Jóska
egyforma
buzgalommal szögezik a lécet,
kötik a zsinórt, öltöztetik
a
babákat.

C sütörtöleőn délben vidám
kis csapat ballagott a Klebelsbergtelep felé vezető uton. Kis
kétkerekű kézikocsit megrakva
húzott és folt tiz jókedvű diák.
E zalait megtelik az udvat.
A szegedi Szent Imre álta- apró néppel, sőt szülők is ér*
lános fiúiskola úttörő csapa- deklődnek a bábszínház iránt.
tának bábszínházat játszó cso- A telep sem marad el a város
portja meglátogatta t teljes fel- mögött, mert a pajtások gu<Y
szerelésével« a klebclshcrgtelcpi ngörürn sorakozva vonulnak la
pajtásokat. Nehéz volt az ut,a rbábszinházba*.
sáros és döcögős, de
törték
Megszólal a csengő,
széltnrendületlenül. Fűszerezték tré- zódik a függöny s szinte 11fával,
kacagással...
lekzelvisszafojtva figyel a tkő.
U gy látszik, a frtep apró- zönségs,
sága várta már a bábszínháM a/d öntudatlan
csodálkozai, mert kíváncsi, boglyas fejecskék. csillogó szemek ku- zás fakad az ajkukon: Nézd,
kucskáltak ki a kis kapun: de érdekest Jaj. de szép! Nc
jönnek már! jönnek márt — menj. még el Paprika Jancsii
kapta ei fülünk a hangokat. Az Ez a hang szívhez szólt. Ezért
iskola udvarán csábítóan inte- csak ezért is érdemes volt ideszó-agetett a hinták sora az ilgen jönni, gyönyörködtetni,
Szüne.
szórakozásokhoz
nem
szokott koztalni a kicsinyeket.
lekben tiszta, csengő
hangon
városi fiuk felé.
énekelt uitöró dalokkal, induM cg is rohanták röglön. dz lókkal viszonozták a városi dielső a kötelesség: egg szempil- ákok barátságát.
lantás alatt helyén állt az útA z idő fut. Nemsokára sötörő gárda, hogg felszerelje a
Bucsuzóul
hintázunk
színpadot. Szögi Ferkó, aki tétedik.
bennszülött a telepen, irányit fa egy kicsit, aztán indul a r a~
felejthetetlen
őket. Erdélyi Béla. Bus András, pat egy kedves,
Ladányi Pista. Székelyhídi Iván, délulán emlékével, tMinden uj
Gyöngyösi Jóska. Sotymosi La- műsorral jöjjetek ki hozzánk.«
jos, Margila Tamás, Komlósi A viszont látásra!

A. Bezimenszkij:
Az ElsÓ Ifjúsági kongreszszus üléssorozata véget ért, amikor arról értesítettek bennünket, hogy Vladimír Iljics Lenin másnap délelőtt pontban 11
ómkor fogadja a kongresszus
- Találkozásom Leninnel képviselőit.
(Az l. Komszomol-konyrcssziis
egyik résztvevőjének
visszaemlékezéseiből.)
Késő lett volna már küldött- periig vonjuk le a szükséges kö- laszainkat és időnkint olyan ra- nyomásában? Vannak-e lányok
séget választanunk, igy hát el- vetkeztetéseket.
gadós vidámsággal nevetett fel, is a vezet őségben? Hcgyan fólvt
határoztuk, hogy az elnökség
hogy lehetetlen volt nem vele le a toborzás a front számára?
Visszafelé
egyetlenegyszer
sem
fog Leninnél megjelenni.
Segitenek-e a pártszervezetek a
álltunk meg, sehol. A Ljubjánka nevetni.
Mi, a,z elnökség tagjai, ezen sarkán ugy iramodtunk tova,
— Lányok hányan vannak a szövetségnek? Milyen a viszony
nz éjszakán, alvás helyett a mint a megriasztott őzek.
kongresszuson?
— kérdezte a fiatalok és szülők között?
Leninnel folytatandó beszélgeVan-e analfabéta oktatás? JavíMásnap Eotijeva csaknem Shenja Gerr-től.
tés tervét dolgoztuk ki. A két- másfél órával a kitűzött idő
— Kilenc d.irab! — robbant tóműhelyeket szerveztek-e? Miségek egész sora tartott ben- előtt látott viszont bennünket ki belőlem.
lyen dalokat kedvelnek a fianünket izgalomban. Hogyan szól- a Kremlben. Amikor végre az
Iljics harsányan felnevetett talok? Vannak-e ifjúsági löjunk majd hozzá, egyenkint, annyira vágyott »TesséK be- és Gerr a szét mögül megfe- vészcsapatok? Hát harmonika,
vagy valamennyien egyszerre? lépni!* elhangzott, libasorban nyegetett öklével.
gitár, balalajka? Hogyan kéÁllni vagy ülni szokás? Melyik lépkedtünk be Lenin dolgozóLenin kérdései olyan változa- szítették elő a kongresszust?
legyen az a programpont, mely- szobájába.
tosak voltak, hogy valameny- Hány egyesületi tag vett részt
re elsősorlmu kikérjük tanáI.enin sebesen járkált föl s nyiiinket belevonták: a beszélge- a kongresszuson? Hogyan épült
csát? . . .
alá és most fürge, vidám és tősbe. Azonban akkor még nem föl az ifjúsági szervezet?
fts amikor másnap elindul- barátságos mozdulattal lépett ébredtünk tudatára, hogy ezeDe mindaz, arait itt felsoroltunk a Kremlbe, véleménykü- elénk az ajtótwm: »No, jöjjenek, ken a kérdéseken
keresztül tam, csak halvány képet ad arlönbségeink még egyáltalán nem jöjjenek! Foglaljanak helyet, nemcsak az ifjúsági szervezke- ról, mi minden érdekelte Leenyhültek. Útközben mindunta- húzzák közelebb a székeiket, dés méreteiről és formáiról akar nint. mert természetesen a kérlan megálltunk — határozatot üljenek kényelmesen. Megjöttek tiszta képet kapni, hanem a dések nagyrészét elfelejtettem
hoztunk és a következő utcá- hát, jónapot, jónapot!«
munkás- es parasztifjuság életra ikon elvetettük a határozatot. Pillanatok alatt teljesen fel- körül menyeiről és politikai ne- már.
Ekkor történt, hogy háttérbe
A Ljuhdánka sarkán "állókon- oldódott a zavarunk. Ahogy ezt veléséről is.
»szónokunk« előlépett és
ventünk* legalább félóráig tar- fljics észrevette, ő maga kezAmennyire emlékezetem nem szorult
tott.
dett bennünket kérdezni min- csal, megpróbálom a főbb kér- büszkén jelentette be:
— Elhatároztuk, hogy szövetEgyszóval 40 pere késéssel denféléről. Előre kijelölt "szó- déseket itt felidézni:
Kommunista Ifjúsági
állítottunk he a Népbiztossági n o k u k egyáltalán nem jutott
Mi a helyzet nz ifjúság mun- ségünket
Tanács fogndószobájába. Itt az- szóhoz, legnagyobb megköny- kaideje körül? Mi van a fej- Szövetségnek fogjuk hívni.
Il jics ravaszkásan hunyorított
tá n olyan leckét kaptunk, amit n3'cbbülésünkre.
adagjainkkal ? Mit olvasnak a
egész életünkben nem fogunk
Lenin gyors léptekkel mére- falu fiataljai? Hogyan halad az cs négy felejthetetlen szóval feelfelejteni. L. A. Eotijeva, a gette ft szobát és tapintatosan ifjúság katonai kiképzése? A lelt. amely a Koraszomolt örökTanács titkárnője közölte ve- igyekezett nem észrevenni, ha falusi sejteknek van-e petró- időkre arra serkentette, hogy
lünk, hogy elkéstünk, Iljics ma valamelyikünk az asztal alá leumuk? Vannak-e könyveik? fáradhatatlanul törekedjek a tömár nom fogad bennünket. próbálta rejteni rongyos cipő- Kihasználják-e az olvasószobá- kéletesedésre.
Ugyanakkor felszólított. hogy jét, vagy egv ujságlappal elta- kat? Melyikük dolgozott az élel— A néven nem múlik!...
másnap II ómkor újból jelen- karni szitává kopott nadrágját. mibeszerzö csoportoknál? Ki
— De mi becsületet is akajünk meg, mai látogatásunkból Iljic3 figyelmesen hallgatta vár vett részt a kulakfölkelések el- runk szerezni enuck a névnek!

X j - E l s r i I f c T és az I F J Ú S Á G

— kottyantottam közije.
— Nos, az már más — mondta Lenin igen komolyan.
Fotijeva lépett be és valamit
súgott Leninnek.
— Mondja, hogy öt pero
múlva fogadom — válaszolta r*
Lenin.
Előzőnapi látogatásunk tapasztalataiból okulva, azonnal
fölemelkedtünk.
— Hogy áll a szervezet aiiyar
glak dolgában ? — kérdezte ekkor Iljics.
— Áz anyagiak . . . terveink
szerint... — dadogott a szónok.
Lenin kitépett egy lapot jegyzőkönyvéből és néhány sort irt.
»S2verdlov számára...«
A cédula, melyet kaptunk,
később elkallódott. De kívülről
tudtuk valamennyien. Nagyobb
összeg kiutalásáról. szólt, a*
Oroszországi Kommunista Ifjúsági Szervezet jövendőbeli Központi Bizottságai részére.
A végső sorok igy hangzottak:
"Elengedhetetlen és okvetlen
szükséges (egyszer aláhúzva),
hogy az ifjúságot (kétszer aláhúzva) támogassa a PART (háromszor aláhúzva).
Lenin mindegyikünktől külön elbúcsúzott, aztán háD-ukulcsolt kezekkel meghajolt kissé, ugy mondatta:
— A viszontlátásra fiatal elvtársaim! Ugy vezessétek a kongresszust, liogy mi számítunk
rátok, mi hiszünk bennetek!. .
Félórával később már be is
számoltunk a kongresszusnak
találkozásunkról
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$ ZERGE J VAVILOV,

a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke

szovjet
rendszer
első
harc
"
éveiben fegyveres
folyt a győzelmes forradalom
belső és külső ellenségei ellen
Azután kezdődött a nemzetgazdaság újjáépítésének időszaka.
A gyorsan fejlődő
tudomány
sok e etben konkrét segítséget
nyújtott az ország újjáépítésé.
ben az ipar, a szállítás a mezőgazdaság terén. Azonban a
tudomány fejlődésének a korszaka még egyenlőtlen és időnkén' tervszerűtlen volt.

1925 decemberében a Koinni mis'.a Párt XIV. nagygyűlésén
Sztálin kiadta az ország iparosításának jelszavát rAl kell
alakila ni országunkat
agrá.óiIcmból olyan ipari ál'ammá.
amely képes saját erejéből előállítani mindazt, ami szükségéi. Ez a lényeg, ez általános
Irányvonalunk alapja.* Ezzel a
megfeszített munka kora jött
ei az egész népre.
ftff iudenekelőtt igen nehéz és
* bonyolult probléma várt
megoldásra: meg kellett teremteni a szovjet nehézipart. A
kapitalista világtól való függetlenség kivívása céljából nagv
gépgyárakat, kohómüveket és
elektrotechnikai üzemeket kellett építeni éspedig haladéktalanul
az iparral együtt, az alap-

Í'ibau

véve mezőgazdasági jclgü országban emelni kellelt a
mezőgazdasági munka termelékenységét.
1929 áprilisában elfogadták
oz első sztálini ötéves tervet.
E nagyszabású terv négy év
al tt m"g alósult.
A szovjet tudomány és technika számára a többéves, átfogó
gazdasági tervekre való áltérés
uj korszak kezdetét jelentelte.
Az uj követelmények elkerülhetetlenné telték, hogy maga a tudomány is áttérjen a tervek
vonalára.
X? lőze'es tervek kidolgozása
az utóbbi évtizedek során
teljesen megszokott, természetes és nélkülözhetetlen íelt a
szovjet tudós számára. A Szovjetunió halárain kívül azonban
cz a probléma ma is heves
vita tárgya. A tudományos tervezés iránti megértés hiánya az
individualista magántulajdonra
épilett kapitalista társadalomban gyökerezik. Külföldön minden uj lépést a tudományban,
minden utabb tudományos eszmél magántulajdonnak tekintenek, amellyel nem az állam
rendelkezik és amellyel kapcsolatban terveket sem dolgozhat
ki.
Amióta a szovjet tudomány
a nép és az állam szolgálatában áll, a tervszerűség nélkülözhetetlenné vált. Ez a szocialista társadalom alapvető sajátosságainak egyike. Tervszerűen kell megállapítani a tudományos intézmények, káderek. felszereié i tárgyak menynyiségét, másrészt a tudományos kutatás témaköreit.
E korszak marik fontos sajátsága a tudomány lassu decentralizálása, uj tudományos
központok létesülése az egész
országban. ízekben az években alakitja meg a Szovjet Tudományos Akadémia leányinléZeleit a nemzetiségi köztársaságokban.
A sztálini öléves tervek korszaka harmadik jellemző vonása a tudomány fejlődésében
n íŐUkolá :ok és a tanuló if-

júság
számának
különösen
gyors növekedése volt.
| U | cgemlilek néhány szám
adalot: a forradalomelőtti
Oroszországban
1911—15-ben
mindössze 68 főiskola
volt.
amelyekben mintegy 112 ezer
diák tanult. A harmadik ötéves
terv kezdetére a főiskolai hallgatók számi körülbelül 609 ez> r
a nagy honvédő háború kezdetekor már 667 ezer volt, a főiskolák száma pedig 800-ra emelkedett. Ilymódon a három sztálini ötéves terv megvalósulása
után a főiskolai diákok száma
csaknem meghatszorozódott. A
főiskola a Szovjetunióban mindenki számára
hozzáférhető,
valóban népi intézmény.

Az öléves tervek végrehajtásának éveiben hatalmas tudományos munka folyt. A szovjet
tudósok különböző irányú kutatásai oly hatalmas méretűek,
hogy csupán a legkiemelkedőbb
események rövid és futólagos
felsorolására kell
szorítkoznunk.
Különösen eredetiek és figyelemreméltóak a szovjet matematikusok kutatásának eredményei, különösen I. Vinográ.
dov akadémikus munkái
a
számelmélet terén. Igen fontos
és gyakorlatilag is hasznosítható eredményeket értek el a
szovjet analitikus matematikusok a differenciál egyenletek
terén.
Az uj körülmények közölt
hatalmas fellendülésnek indulta fizika is, amelyet ma nagy-számu szakember képvisel. A
szovjet fizikusok munkái közül
mindenekelőtt L. Mandelslam és
G. T.andsberg munkáit kell kiemelni. akik a fényszóródás uj
elméletét dolgozták ki. Ugyanezt a jelenséget velük egyidőben
1928-ban felfedezte Raman hindu fizikus Kalkuttában. Az uj
felfedezés egészen uj fejezetet
jelent a jelenkori fizikában.

Az njszegedi Magyar Kender-, Len- és Jutaipar mfihe.
lyében minden pénteken mfihelyértekezlctot tartanak. Az üzemfenntartók: esztergályosok, lakatosok, bádogosok az elmúlt
hét minden munkáját rendszeresen megbeszélik.
Megvizsgálják, . hogy a szükséges javításokat nem lehetett-e gyorsabban, jobban, kevesebb költséggel elvégezni. Mutatkozott-e lehetőség valami más műszaki megoldásra.
A mühelyértekezletek ilyen megszervezése, az a körülmény, hogy n műhely munkásai az elvégzett munkát kiértékelik, már számos eredményt hozott a hónap folyamán.

Vitusz Gyula művezetőnek, a
műhely vezetőjének született az
első, jelentős ötlete. A festőüzemben eddig a vigonyfonál
alapanyagát, a gyapjú-, pamuthulladék festését fából készült,
szekrényes gépen végezték. A
sok gőz, festék a külföldi borovi fenyőből készült szekrényt
gyév alatt tönkretette.
Pótiása mintegy ötezer forintot jelentett a vállalatnak.
Vitusz a festőiftem másik
sarkában lévő fonalfestőberendezésre lukacsos
vaslemezből
készült hengert szerkesztett.
Ebbe a hengerbe teszik a vigony-fonál alapanyagát. A hengert a fonal festő villamos daru jávai a szerkezetbe eresztik
és az eddig faszekrényben készített áru ott festődik meg.

duplázása, a minőség további javítása.
Maga az njitás értéke több ti*ezer forint.
Az ujitás műszaki
leirása
szintén a Tervhivatal előtt fekszik.
•

Ha az ujszegedi Magjrar Kender többi üzemrészlegeiben ia
olyan alapos munkát végeznek
a mühelyértekezleteken mint az
használaton kivül álló rirező üzemfenr.tartók, az egész v á l re.« Az eredmény:
lalat az eddiginél sokkal jobb
igen nagy festőanyng meg- eredményeket mutat fel majd a
takarítás, a termetén meg- termelés terén.

Ma

szegedi sőzlürilö rofiaminuakáva!
újáépített féfiosza
' lya
a

nyílik

meg

Több hónapos újjáépítési I toztatták a gőzfürdő egész
munkálatok után ma reggel I képét. A gőzfürdőben a gyó7 órakor ismét megnyitja ka-'gyulást kereső dolgozókat
púit a szegedi gőzfürdő férfi- teljesen uj felszerelés városztálya. A munkálatok nagy ja. Az ú jonnan megnyílt fürrészét a fürdő 20 munkása dő a közeljövőben további
végezte rohammunkával. Kicserélték a rossz villanyve- újításokkal is meglepi közetékeket, kitakarították az zönségét. Az öthónapos terv
7 5 0 forinl rutatöm egcsz fürdőt, amely már kö- kereteben villany, szénsav
Vifusx Gyu'ának
zel 20 éve várt a tisztoga- és különböző gyógykurákat
gyógyfürAz njitás folytán ugyanazon tásra. A medencéket újon- vezetnek be a
munkaidő alatt mostmár két- nan betonozták és mégvál- dőbe.

szerannyi vigony-fonál anyagot
festhetnek meg. A lukacsos
hengerben nagy nyomás alatt
kering a festőanyag, jobban átjárja a laza árut, ezzel színtartóbb lesz, javul a minőség. A
szekrényeket eddig két ember
kezelte, akkorákat emelt munka közben, majd hogy beleszakadt.
A henger kezelésénél elég
egy ember is. Gombnyomással végzi mnnkáját.
Az Országos Tervhivatal Vitusz értékes ujitüsát elfogadta.
Vituszt 750 forinttal jutalmazták.

Ujifanak a munkás o k ís

A műhely munkásai közül
Tápai Kovács is ujitott. A szövőgép forgattyú tengely hajlítás
sánál más eljárást vezetett bc.
Az híjitás pontos értékét még
nem tudják, az eljárást azonban már a Tervhivatal vizsgálja felül.
A folyó munkák közben
lépten-nyomon születnek nz
ötletek, egészséges elgondolások.
A száritógépeknél idáig nagy
problémát okozott az elhasznált, megsérült fütőfelületek kicserélése illetve pótlása. Dobrai
László bádogos ötlete után a
rossz fütőfelöleteknél ujabb csövet forrasztanak be. A fütőfelületek ujia használhatók lesznek ami az üzemnek nagy megtakarítást jelent.

<5; zovjet kutatók felfedezték a folyékony hélium
egy egészen uj, érdekes tulajdonságát, amelyet »superfoIyékonyság*-nak neveztek. E jelenség elméletét L. T.andau akadémikus dolgozta ki és ennek
az elméletnek igen finom következtetéseit (két hang a folyékony héliumban) igazolták a
fiatal szovjet fizikus V. Peskov
kísérleteit.
A kollektív munka, amely általában jellemző vonása a szovjet tudománynak, különösen a
nagyszabású geológiai expedíciókban érvényesül
A nagyszámú földrajzi kutatások közül különösen
kiemelA festő követi
kedik a hősi
mozzanatokban
a „Vasasokat"
g"zdaq sarkvidéki
expedíciók
sorozata, elsősorban a tCsel.
Az üzemfenntartók példája
juszkin« utja O. Schmidt aka- nyomán a többi üzemrészekben
démikus vezetése alatt és a hí- is nagy figyelmet szentelnek
az újításoknak. A festődében
res Pgpanyin-jéle
expedíció.
már nagyon komoly eredmény
f \ szovjet élettan a fórra- mutatkozik. Köhler mérnök pél* * dalom első éveitől kezdve dául az abroszok, törülközők pia mezőgazdaság és az orvostu- ros csíkjai szövésére szükséges
domány szolgálatában állt. Még fonal festésénél alkalmazott uj
a forradalom előtt /. Pavlov eljárást. A piros fonalat a drága Naftol festékkel festik —
akadémikus által kezdett kuta- Kádakban. Köhler az egész festások a felső idegrendszer te- tési eljárást áttette egy eddig
vékenységére vonatkozólag sok
érdekes és fontos felfedezéshez
Modern
vezetlek.
Számtalan ríj felfedezés gazdagította a szovjet technikát.
A hatalmas villanytelepek,
a
viiiainos szerelési anyagot,
volliovi, dnyeperi és más vízigramofonlemezt. háztartáerőművek hatásfokukat tekintsi készüleket lcgolc;Ó3i>a:i
ve, példátlanok a technika történelmében.
fogyónál, Kölcsey-uíca 4
(Folytaljuk.)

csillárokat
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Szeged-Soroksár

Az NB I-ben a ma Bukarestben eldöntésre kerülő Román—Magyar nemzetek közötti
válogatott miatt c onka fordulót
játszanak. Ennek keretében kerül sor ma délután 3 órakor
a Szeged—Soroksár mérkőzésre.
A SzAK a következő összetételben veszi fel a küzdelmet:

Veszelovszky — Szabó, Gyuri*
— Gyurik, Kakuszi, Szőes —
Bénák, Ladányi. Roaei.thal, Szokoli, Nagy. Az NB I. mérkőzés előtt"fél egy órai kezdetid
iátszák le a SzAK—Mezőhegyes
I. osztályú és háromnegyed 11
órakor a SzAK—Rákóczi ifi bajnokit.

S z e g e d e n lé esiíik a z első vidéki
műjégpályát
A Postás Sportegyesület klubhelyiségében nagy" érdeklődés
mellett tartotta meg dr. Kovács Jenő, a Hokki Szövetség
titkára sportszemináriumát. Beszéde végén kijelentette, Szeged lesz az ország első vidéki

városa, ahol megvalósítják a
műjégpályát. A pálya építésére
1950-ben keriil sor "az OSH ötéves terve keretében a Rákóczitéren, amennyiben a város tanácsa a területet erre a célra
rendelkezésre bocsátja.

Iláronr rangadó a Hunyadi-téren
öt mérkőzés kerül lejátszásra
a Szakszervezeti MTE rendezésében ma a Hunyadi-téri sportpályán. Az öt találkozó közül
háromnak rangadó jellege van.
Az SzMTE ifi csapata a móravárosi ifivel kerül
szembe
íreggel 8 órakor. Ezt követi délelőtt 10 órakor az NB II. csapat mérkőzése az SzVSE-vel.
Háromnegyed 12-kor kezdi
mérkőzését a szakszervezetiek
B) csapata a Magyar Kender
együttesével. Fél 2-kor játszák
a KISOSz—Gyufagyár üzemi
bajnokit, 3 órakor pedig oz
SzMTE—VAOSz wezitlábas bajnokit.
A szegedi sportpályák
mai műsora:
Cserepes-sor: fél 11: Postás—
MKÜMTE ifi, fél 1: Postás—
öszentiván II. oszt., fél 3: Postás—KAC NB III. bajnoki mérkőzés.
Adv-tér: fél 9: SzAC—Honvéd ifi, fél 11: SzEAC—Mindszent I. osztályú bajnoki.
Szabadság-tér: fél 1: SzATE
—KASE II. osztályú, fél 3:
SzATE—Csongrád I. oszt. baj.
Hnsos-pálya: 12: Húsos—Sz.
VSE ifi, 2: Húsos—József Attila II. oszt bajnoki.
Pálfy-pálya: fel 10: FDTC—
DKMTE ifi, fél 12: FDTC—
Deszk II. oszt. bajnoki.
SzAK-pá|ya: fél 10: SzAK—

VIITE II. osztályú bajnoki.
A ma délelőttre
kitűzőit
EMOSz—SzIT—Mezőtúr kerületi
ökölvívó csapati>ajnoki mérkőzés a mezőtúriak
lemondása
folytán elmarad.
Az SzMTE rendez'seben J®
bonyolításra kerülő Szeged vá*
ros birkózó bajnokságát a torna csarnoki a n 10 órai kezdettel rendezik meg. A verseny szünetében játszák le a Postás—
Wolfner női NB II. kosárlabda*
mérkőzést.
Totóeredmények: Wolwrhampton—Portsmouth 3:0. A°ton Villa—Cliarlton 1:3, Blaokpool 1—
Birmingham 1:0, S/.A.C—Ha *dás 2:0.
Magyar győz"Iem a wroclawl
vivóversenyen. A jubiláló lengyel vivószüvet tág wrpclawi versenyén a férfi tőrvívásban a
magyar Palócz Endre győzött
a szintén magyar Tilli Endre
és a cseh Rypla felett. A női
tőrversenyt a magyar Elek Margit nyerte a lengyel és a csehszlovák versenyzők előtt.
Bukarestben szomhaton délután Magyarország ifjúsági laté
darugőcsapata 5:0 (2:0) arányban vereséget szenvedett a ]6
formában játszó román ifjúsági
válosra tóttól.
R i r i n r t legolcsóbban vásóiolltal
D U 1 U I l ssnvíssbutorra>táróban

Mikszáth K.-u. 19 sz. udvarban

i

*

»*lmagyanörs£a9

"TsudLrWfl, I M I oWóber 24,

Apróhirdetések

HZZZHEIHniHZZ ^

IDŐS házaspárt vagy
magányost ellátásra vállalok. Csabautca 48.
BEJÁRÓ mindenest hossza bizonyítvánnyal a reggeli órákra
keresek. Dugonics-tár 8., era.
JO BBM EGJ EL EN ÉSÜ,
f iatalalib asszonyt baromfivágáshoz
mint bejárónőt, felveszek. —
Gaálné, Madách-utea 7.
KÖZÉPKORÚ,
gyermekszerető
inteligens mindenest felveszek.
•Iskolás fiu« jeligére.
GÉPELÉST, délutáni
irodai
munkát keresek. »Egyetemista*
jelige.
TISZTA, szorgalmas nő
elmenne kétszemélyes könnyebb
háztartásba bentlakással. Gál
Károly, Nagy Jenő-utca 1.
MAGAS kereseti
lehelőség,
urak, hölgveknek, szabadalmazott, gazdáknak nélkülözhetetlen cikk terjesztésével. Hajnal
utca 22.
,TÖ bizonyítvánnyal mindenesnek gyermekszerető fiatal leány
elhelyezkedne. Jelige:»G vermekszerető*.
GYAKORLOTT kötőnök jelentkezzenek a Muskátliban, Kárász-utca 3.
GYERMEKEK gondozását vállalja intelligens fiatal leány.
Damjanich-utca II., I. e. 4.
HÁZVEZETŐNŐT keres falusi
szegénvomlier. Horváth József,
Tömörkény-utca 8., hétfő.
ADÁS-VÉTEL
81
MODERN konyli&kredencek olcsó áron eladók. Sándor-u. 10,
az udvarban.
ELADÖ Pfaff-gyártmányu, jó
Állapotban levő varrógép — fért'iszabóságboz is alkalmas. —
Partizán-utca 22.
BŐRKABÁTOK hosszú és rövid, férfi és női mérték után
elsőrendű bőrbői, festések és
javítások szakszerűen készülnek Cstínt'.s
börruhokészitőmestemél. Szent Miktós-u. 7
BEI. VEGEIT legjobban nálam
érlékesilhctl. bálus bélyegkereskedés. a fogadalmi íemnlomnál -iskola-ulea 2(1
VÁLOGATOTT télálló Gülbaba
és takarmány burgonya minden
mennyiségben kapható.
Nagy
Jenő (volt
Csekonics)-u. 3.,
Karácsonyinál!
BELKLINIKA kutyákat vesz.
i
a i b a órás és ékszerész
L(ÍI>£I;U
Kárász-uíc* 14
keresek ka© és zsebórákat
fveckerórát is), ezüstöt, briliiánsékszercket magas áron. —
Orn- és ékszeriavibist vállalok
KARIKAHAJÖS varrógép bérbe kiadó. Katona-utca 44.
SZÁRAZ tűzifa, I-a. kőszén kapható. Vadász-utca 7. Juhász.
IIALÖSZOBABUTOROK, egyes
bútordarabok még mindig legolcsóbban Spitzer asztalosnál,
Margit-utca 12.
ÚJSZEGEDEN kétszotós komfortos magánház beköltözhető
lakással eladó. Pillich Kálmánutca 7.
CSEPEL 100-as
krómlankos,
vizsgázott, generál javitatt, príma. üzemképes, 1500 Ft. Kovács
illatszertár, Kölcsey-utca 7.
.TOKÁRBAN levő sötét szekrényt vagy kombinált szekrényt
megvételre keresek. Cim a kiadóban.
KOSZORÚK, sirdiszek
művészies kivitelben legolcsóbban:
Dália virágüzlet, Kiss D.-ház.
UAZ eladó, azonnal beköltözhető. Alsói iszapart, Rokkanttelep. Érd. Molná©utca 22.
ELADÖ: férfiöltöny, cipő. bá^
ráuybéléses mikúdo, uj kályha.
Háló-utca 4.
KÉTSZOBÁS magánház lakásátadással, köves útnál szabadkézből eladó. Somogyitelep III.
utca 73.
TAKARMÁNYELADÁS. Polyva,
zabpolyva, árpaszalma,
zabszalma, buzaszalma, szár kisebbnagyobb mennyiségben eladó.
Szöreg, Szemerédy-tanya.
ANtlUL nyersgumlragasztó a
Vidra-utcában Kaphatói
Üveget tesséik hozni i Vidra-utcai
kerékpárosnál)

MOTOROK: rendkívüli olcsó
áron etadók,. l()0-as. 125-ös,
250-es, 350-es. 500-as. Aranykerék nioto© és kerékpárüzem,
Kazinczi-utca 11. szám.
JÓKARBAN lévő női kerékpár
eladó. Cim a kiadóhivatalban.
EGY jőkarban lévő asztaltüzhely jutányos árban eladó. —
Érdeklődni Szentbáromság-utca
15. szám, III. em.
EGY fehér zománoozott húromlángu gáztűzhely eladó. Polgárutca 18. udvar.
UJ, nem zománcos asztalsparhet eladó. Szatymaz-utea 47.
1 éves, gyökeres csemege szőlővessző kapható. Juliusban érő
Csabagyöngye,
Szőlőskertek,
Mathiasz és több csemege faj.
Újszeged, Ilargitai-u. 20. Borbola.
UJ politúrozott hálószoba 2400
forint, rendelést részletre
is
vállalok. Dán Károly, Kálváriautca 43.
VENNÉK kifogástalan frakk,
vagy szmoking nadrágot vagy
nagyméretű frakk ka tótot. Cim

a kiadótóD.

SZÉP háló-zobabutor, költözés
miatt olcsón eladó. Balthyányutca 4., (kis Stefániáról) II.
emelet Csikós.
ELKÖLTÖZÉSBŐL eladó üzemben lévő .Tunkers autógeysir és
Prometheus gázkályha,
Tisza
Lajos-körut 4(1., II. 8.
KÉT női kabát közép alakra eladó. Cim: Nagyné, Tisza Lajoskörut, 83.
TÉLIKABÁT,
fekete,
magas
alakra eladó. Hóbi irttósa-utca
35. szám.
VJZSLAKÖLYKOK pockos
is
eladók Uj«omogyitelep, Algyőimüut 109S.
KERTI-PADOT vennék. Koezorayné, Zrinyi-utca 5. I. em.
Csak délután.
FINOM, fekete táli férfikabát
eladó. Pa jcsy-Zsilinszky-utca 22
szám, IIT. emelet 29. ajtó.
KIFOGÁSTALAN barna zakó,
mellény, csizma nadrággal, középtermetre eladó. Szcntmiklósntca 3.
MAGÁNHÁZ 5G0H-Ö1 gyümölcsössel beköltözhető lakassa] eladó. Viz, villany. Varga József
gépkereskedő, Mérev-utca 2.
RÁKÓCZI-UTCA 1). "számú ház
szabadkézből eladó.
VALÓDI, szép perz--abunda közép termetre eladó. Cim a kiadótón.
KÉT 5'/í hónapos malac eladó.
Újszeged, Hátszrgi-sor 17.
OLCSÓ és jó kályhák eladók.
Kismartoni-utca 16. Kálváriakápolna mögött.
ELADÓ szép zöld színre festett
modern konyhaszekrény. Somogyitclcp II. utca 21.
EGY Kalor és egy Zefír kályha
eladó. Hajós cukrászda, Bolclogasszon v-sugánit 9.
KLÖPLI " crípkefüggönynnyag.
női katótanyag eladó. Somogyi-utca 15., I. em.
FEHÉR üzleti állvány,
pult,
réztúnyéros mérlegek
eladók
vagy haszonbérbe kiadók. Róka-utca 11.
H EG EDCHUROK érkeztek, friss,
olcsóbb, Steiner hangszerüzembe, Kelemen-utca 7.
TRÁGYA eladó vagy takarmányért elcserélhető. Ujsomogyitelep 36. utca 1076.
FÖLDI F.PEBPALANTA, nagyszernél, kapható. Újszeged, Főfa-sor 37.
F ÉNYK ÉPFZÖGEPP ET. rolleiflex vagy icoflex automatát keresek megvételre. Cim a kiadóban.
FEHÉR mély gyermekkocsi eladó. Partizán-utca 6., I. 3.
EGY fiókos gyermekágy jóka©
ban eladó. Attila-utca 4., kapu
alatt.
METEOR kályha (176-os) samottozva jutányosán eladó. Baracs Divatház, Széchenyi-tér.
SZÉP uriszobabutor velúr garuiturával, iókarban, olcsón eladó. Br. Jósika-utca 37., em.
4—0 éves kifogástalon, szép,
gazdasági lovat vásárol a Gazdaképző Iskola, Szatymaz. Telefon: 7.
FELVIDÉKI hecsedlilokvár minden mennyiségben kapható. —
Zoltán-utca 18.

JÓKARBAN levő fürdőkályha, UJ tölgyfa kád (650 1.) eladó.
fürdőkád, jó sparherdt és 4500 Dorozsma, Batthvánvi-utca 23.
tégla eladó. Római-körut 18., EGY szép konyh ikredenc eladó.
Szentllszló-utca 12'a.
Póka.
PFRZSALABBUNDA és fekete SÖTÉTKÉK mély gyermekkocsi
női kabát eladó. Szt. Ignáó- eladó. Sándor-utca 21.
utca 6., emelet 8. (Jezsuita ORVOSI rendelőtó alkalmas
miiszé©szekrény olcsón eladó.
templomnál.)
NAGY zenegép két motorral, Érdeklődni: Zárda-utca 1. Konkét hangszóróval, mikrofonnal, koly.
120 hanglemezzel eladó. Tultakah
®
Üusz Mihály Újszeged, Radnai- &
utc& 44.
KERESEK 1—2 szobás lakást
HALÓSZOBASZEKRÉNY, kettő azonnalra költségtérítéssel. —
modern (selyemberkenye), hoz- Cim: Párisi-körut 16., Bernát.
závaló toalett-tükörrel "eladó. — EGYSZOBÁS félkomfortos lakást adok a Marx-térnél kettőKölcsey-utca 5.. I. em.
MOTOR IC F, F. R ÉK PÁR
194 0-esezer kölcsön ellenében. Jelige:
tipusu 350 kbc. Viktória sür- •Pontos cimrc«.
gősen eladó. 110 Voltos 2.4 ló- K ÉNY ELM ES rmgánház.tórleerős villanymotor. Segeaváry és tem gyümölcsössel jobb liázKatona műszaki,
Bajcsv-Zsi- mesteri állátárt elcserélem. Rólinszkv-utca, volt Fcketesas-u. ka-nfea 6. I. em. 1.
16. szám.
KÉTSZOBÁS lakájom bútorral
1R ó A SZT A L minden
elfogad- átadnám, vagy budapesti egyható árért eladó. Szilágyi-utca szobással elcserélném. •Buda5.. a Tűzoltólaktanyánál 8—10 pest* ieligére.
óráig.
KÉTSZOBÁS belvárosi,
szép
TÉLIKABÁT, cipő — férfi — összkomfortos
lakás teljesen
eladó. Kárász-htoa 14. I. 3.
rendbehozva költségmcgtcritésELADÓ: 1 barna, vadonatúj, sel átadó. Cim a kn.dóban.
angol férfiöltöny, 1 szmoking IíLCS E R ÉL F, M
fél komfortos
közép alakra. Dér, Csongrádi- kétszobás lakásomat egyszobáson génit 8.
ra. »54 belvárosi* jeligére.
VENNÉK gyermekasztalt, két MAGÁNHAZB VN szép kétszota
székkel ós gyermekjátékokat. mellékhelyiségből álló lakásom
Dér Csongrádi-sugúrut 8.
elcserélném belvárosi ogyszoba
KOKSZOS kályhát
vennék. összkomfortos Lakással. Kuruc
Szűcs papiriizem, Aradi-utca 8. csemege üzlet. Kárász-utca 9.
KÉT nagy káposztáskád. 100 I. ELCSERÉLNÉM a gázgyár köboroshordó, nagy mosúteknő el- zelében kétszobás
lakásomat,
adó. Bihari-utca 13.
felsővárosi ltá{ egyszobás
laNYÁRFA 7 drb. 30 évesek el- kásért. •Magánház* cimen
a
adók á 3000 forint. Értekezni: kiadóban.
Algyő, Farkirét, Tárkány ErBÚTOROZOTT lakást,
vagy
nőnél.
szobát konyluihasználattá', ágyUAZ eladó. Aignertelcp, Ta© nemű, edény nélkül, albérletbe
nócy-utca 5.
keresek 3 személyből álló csaELADÓ jóhangu cimbalom és
részére. Ajánlatot
Kiss
nagy samatos vaskályha. Apo- lád
nyi Albert-utca 14., udvarban. Alfréd Szent István Társulat
1000 kéve szár eladó Maros tó- cimre.
tón. Tud.: Borovszkv, Moszkvai
körút 27.
Károlyi-utca 3. üzem:
GVERMEKAGY olcsón eladó.
Tápéi-utca 7.
Alföldi-utca 45. Érdeklődni délután 3—5-ig.
SZOBA-konyhás lakást keresek
MÁRKÁS koreszthuros zongorát üresen, vagy kevés
bútorral.
vennék. 'Márka és ár megjelö- Szerény* jelige.
léssel* jelige a kiadóban.
NAGY "szoba-konyhás lakás búíves yorksirei anyakoca de- torral átadó. Elsejére* jelige a
cember 15-re lofial eladó. So- kiadóban.
mogyitelep VIII. utca 418.
EGYSZOBA összkomfortos l.-vELADÓK: erős pult, 10 kg.-os ká t. keresek. Jelige: 'Műszaki*.
mérleg, jeges, samatos kályha, KÉTSZOBÁS komfortos, olcsókis asztal. Pásztor-utca 44.
bérű lakásom ' elcserélem kétVARRÓGÉP majdnem uj, porce- szobás, komfortos, cselédszolán étkészlet, függönyök olcsón bádra. Cim a kiadóban.
eladók. Jakab Lajos-utca 4.
EGYSZOBA konyhás lakás kertELADÓ két karikás
villany tel elcserélhető a város bártűzhely, sütővel. Felsővárosi fe- mely részétón,
kertnélkülivel.
keteföídek 155., Csongrádi-su- Fodor-utca 21.
gárut végén.
EMELETI sz.otó-konyha, előSEAL bunda, ezüstréka eladó. szobás lakásom bútorral együtt
Somogvi-utca 12. földszint 2.
átaduám vagy kisebbért kö©
EGY jó állapottón lévő téliká- uton bel ül elcserélném. Pozsobát magas alakra eladó. Deák nyi Ignác-utca 18., délután 2—
Ferenc-utoa 8., üzlet.
5 óráig.
TISZTA faragott félháló szoba- DÓM-TéU közelében
keresek
bútor ilarabónkint is
eladó. 2—3 szobás lakást- Költséget
Csongrádi-sugárut 27.
téritek. Tisza Lajos-körut 52.,
3-j-l-cs Standard rádió eladó. II. emelet 5.
Becsei-utca 6/h.
220/380 V. 1.5 Hp. villanymo- KCLÖNBEJEARATU üres szotorral egy beépitett centrifugá- ba kiadó. »70 forint* jeligére.
társlis szivattyú teljesen nj eladó; KÜLÖNÁLLÓ kétszobás
bérleti
lakásom
elcserélném
Zászló-utca 7., 'földszint 4.
HÁZ eladó. Aignertelcp, Galgó- egyszobás mellékhelyiségből álló. vagy összkomfortosért. —
ei-utoa 7. sz.á.m.
FEHÉR zománcos kályha, 180 •Olcsó bér* jeligere.
köbméteres 2 darab és öntött- SZÉCHENYI-térnél két' sióba
vas nyomócső, 100 milliméter beépített galériával lakásnak,
belvilágu eladd. Pusztaszeri-ut- műhelynek, irodának alkalmas
átadó. Ci ma kiadóban.
ca 6., emelet.
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Szegedi

Állami

Nemzeti

m m o r a

Vasárnap, 24-én 5 órakor:
Hétfőn, 25-én 7 órakor:
Kedden, 26-án:
Szerdán, 27-én:
Csütörtökön: 28-án:
Pénteken, 29-én:

Táfszinház

Október 24-én: Makó:
November 5-én, Szöreg:
November 12-én, Kisnombort

Szinház

Iláry

János. Szabadművelődési
előadás. Rendes helyárak.
Szabad
Forum.
(Közönség
kritika és szinház vitaestje
a Csongor és TündérőL)
Éva »I« bérlet, 2. előadása.
Csongor és Tünde. »P« b. 2Btanco Posnet színvallása. —
Scapin csínyjét »U«. b. 2.
Aida. Bemulalóbérlet 4. előad.

ülffco'a:
IDEGEN GYERMEK
IDEGEN GYERMEK.
KÉNYESKEDöK.

0" küi.onithtek""n
BELVÁROSBAN keresek vilá
gos földszinti, vagy szuterén
helyiséget vízvezetékkel, eaator
nával, vagy csatornázási lehetőséggel kelmefestő műhelynek.
Dennert kelmefestő,
Apponyi
Altórt-utoa 30.
JÓMÉN ETELO siitőde Szeged
mellett házzal együtt eladó. —
Jelige: »15.000 Ft*.
t'R.l MIK músz.erésznieslerhez.
Szeged, megérkezett az eredeti
• India* speeiái gumiragasztó
nyersgnmioldat).
Kimérve l«
kapható a vezérképviselet központi raktárában, Fráter műszerészmesternél, Szeged. Bem
tábornok (Róka)-iilca 2. U. o
kerékpárok, varrógépek speciális javilisa. Békebeli tüzzománcozás, nikkelezés, heggeszjések, gumik és az összes
alkatrészek kaphatók. Javításokért 1 évig felelek. Díjmentes műszaki szolgálat. — Ke•ékpárfcölcsőnzés.
KECSKEBAKOK:
Magasvéri;
Snanentlial iak Szegeden elvedül
álló minőség. Párositási állomás
Tavasz-utca 20.
BOBNAK V FOK AT és minden
nemű bőrruhát megrcndelesre
készítünk. Szahóipari Szövetkezet, a Korzó Mozival szemben
HUDONYKENZMES, redönyjn
vitás Henönvlpailói. Ilelormá•us-palola, nielegtorrAskulnáJ
KÁRPITOSMUNKÁK készitó e
és Javítása legolcsóbban Szuhay kárpitosnál, Kálvária-n. 2.
Dání-ntca sarok
POLOSKAIRTAST garanciával
végez n Ciánvállalat, R a j e s y Zsilinszkv (volt Feketesas)-utca 10. szám.
DR. BERTALAN mérnöki cyán
iroda cyánoz.ást
legolcsóbban
garanci;n-al vállal. Muros-utea
15. szám.
ÓCSKA kalapját ne dobja ei.
Mcncz kalapos ujjáfesti és formázza. Dugonics-tér 2. Tegyen
órótó rendelést.
BELVÁROS forgalmas helyén
üz.lethelyiség lerendezéssel kiadó. Jelige 'November hóra*
BELVÁROSBAN
üzlethelyiség
átadó, berendezése mindenre a'.kalmas. .Teli.ee :>Kikül tözös*.
ELVESZTETT EM tö] tőtoll amc t
a Tisza Lajos-körut és a I^-chner-tér közti útvonalon, kérem
a megtalálót Fiircdi-utca 8. s*.
alatt jutalom ellenében szíveskedjék leadni.
FORTUNA h áza* ságköz. veti táso
a legmegbizliatóbb,
komolv
diszkrét. Kölcsey-utca 10., az
udvartón ba'ra, este 6-ig.
BIZTOS
megélhetést
nvujté
kocsmaüzlet azonnal átvehet".
Tulliusz Mihály Újszeged, Radnai-utca 44.
35
elvált, intelligens dolgozó nő hasonló férfi ismeretségét keresi, kimondottan házasság céljából. »Kaland nem
érdekel* jeligére.
SZOMBAT délelőtt a Dugonicstéren találtak egy pénztárcáiigazolt tulajdonosa a pénzzel
együtt átveheti a rélmagyarország kiadóhivatalátón.
IRODÁNAK, vagy orvosi rendelőnek, szoba előszobával azonnal kiadó. »Városházánál* jeligére.
<
JÓHANGU pianir.ót bérelnék.
Partizán-utca 10. I. em. 3.
KOCSMÁT vennék bértó, vagy
örök áron. Cim a kiadé>tón.
HÁROM hold föld
bértóadó.
Hattyas-sor 19.
D£ LM AG Y ARORSZAG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Felelős kindó:
DR. ZOLD SÁNDOR
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon: 493.
Szerkesztőségig telhfon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Telefon: 325.
Az x-el jelzett közlemények,
dijnzottak
A liirlapkiadó Kft. nvomS v.
F. vezető: Konez I.fl-zln.

