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Egy pillantás a szegedi középiskolák, az egyetem és a főiskola statisztikáira és nyomban
lehangoló kép tárul elénk: mindenütt túlteng a régi, ©uri kö7.éposztáiy«-ból sarjadt ifjúság,
ipen alacsony a munkás- é3
parasztitjireág százalékaránya.
Nemcsak Szegeden van ez igy,
hanem az egész országban.
Révai József elvtárs a MAVAG
és a Ganz munkássága előtt
tartott előadásálian még szeptember közepén leszögezte, hogy
nz egyetemeken és középiskolákban alig 5—6 százaléka munkásifjak aránya, a parasztit jaké
10 százalék. Tűrhetetlen tehát
az aránytalanság a dolgozók
politikai hatalma és az iskolákban való részesedése között.
Igen, a dolgozók politikai hatalma nálunk már kétségen felül áll. Nem kell má.st néznünk,
csak a kormány összetételét, az
államosított üzemeket, iskolákat, a hivatali kulcspozíciókat,
a nincstelen parasztság között
felosztott nagybirtokot, a földmüvesszövetfcezeteket, amelyek
vezetőségének rrégyötöd része
szintén a dolgozó parasztság
soraiból kerül ki. A hatalmat
tehát megragadtuk, lehetővé
tette ezt a Szovjetunió győzelmes hadserege, amely végrehajtotta országunkban a forradalom első részét. De hangsúlyozzuk, csak az első részét. Más
a hatalom megragadása és más
8 hatalmi pozíciók betöltése,
illetve megfelelő betöltésüknek
a jövőben való biztosifása. S
xuég egy másik kérdés. Nem elegendő, ha valamelyik demokratikus szerv vitathatatlanul demokratikus, a népből származó
vezetője utasitá-st ad egy akció
lebonyolítására, vagy egy rendelkezés végrehajtására. Á végrehajtás az alsóbb szervek feladata és hiába tartják kezükben a felsőbb vezetést a dolgozók képviselői, ba lefelé minden jószándék, szép elgondolás
elsikkad, elvész a' bürokrácia
elvesztőiben, vagy pedig egyenesen a szabotázs sötét hálóiban akad éj. Példa erre a földművelésügyi minisztérium működése.
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ság valóhan demokratikus nevelését. De szükség van uj, a
népből kikerülő értelmiségre elsősorban a jövő szempontjából.
A közeli években mintegy ötvenezer fontos tisztség betöltése válik szükségessé. Ha ide
a volt uralkodó osztály fiait
engednők be, öngyilkosságot követne el a magyar népi demokrácia. Szükség van tehát: munkásra, munkásra, munkásra. Ellenfeleink gúnyosan mosolyognak: ki fog akkor majd a gyárban dolgozni, ki fog termelni,
ha a munkásokat az Íróasztal
mellé ültetitek? Ne féltsenek
ők bennünket! A Szovjetunió,
de már a magyar demokrácia
eddigi példája is megmutatta,
hogy a munkásosztály kiapadhatatlan erőforrásokkal rendelkezik, jut belőle a gép mellé
és a miniszteri, hadvezéri székbe, de a laboratóriumba, könyvtárakba is. Es mindenütt megállja a helyét.
Ennek az uj értelmiségnek a
kinevelése azontan akadályokba ütközik. A külső akadályokat
már jórészt elhárítottuk. Kollégiumokkal, ingyenes oktatással,
messzemenő
kedvezményekkel
tettük lehetővé, hogy á nép
fiai zavartalanul tanulhassanak
a közép- és főiskolákon. A Magyar Dolgozók Pártjának követelése nyomán még szeptemberben külön kultuszminiszter! rendelet könnyítette meg a munkásgyermekek számira a gimnáziumija és az egyetemre való
bejutást. Ma már ezen a téren
inkább belső akadálvokba ütközünk. Maga a munkásság nem
ismerte még fel a tanulás szükségességét, a dolgozó
nem
hagyja ott munka padját az
egyetem vagy középiskola padjának kedvéért, a munkásszülő
hamarabb látja biztosítva gyermeke jövőjét, ha azonnal munkába adja. mintha éveken át
tanulni küldené. A ©suszter maradjon a kaptafánák átkos, a
reakciós uralom korszakából ittrekedt elve az, amely ma még
benn gyökerezik a munkásság
tekintélyes részében.

Szeged nagy eseménye lesz
a vasárnapi

Szabad

A kinai néphadsereg
Peking felé tör
A kinai demokratikus hadsereg csapatai folytatják előrenyomulásukat es már csak
140 kilométerre vannak Pekingtől. Az ott levő Kuomintang csapatok parancsnoka amerikai
újságírók
előtt kijelentette, nem tudja megvédeni a várost és
nyugat felé fog visszavonulni. A brit és amerikai állampolgárok menekülnek Pekingből.
Csang-Kai-Sek kormánycsapatai kiürítették
Jehol
tartomány fővárosát, Csangtelit és a nagyfaltól délre
eső vidékre vonullak vissza.
A néphadsereg egy helyen
áttörte a nagyfalat és
134 km.-re megközelítette Pekinget.
A néphadsereg csapatai háromnapos csatában elfoglallak Lingcseng városát, mely
Nafikinglól északra a főváros első védelmi vonalának
kulcspontja volt. A felszabaditó hadsereg más osztagai
Saugliai-Kvan
erődítmény elfoglalása után
elérték a tengert s ezzel
megnyílt elültük az ut
Tlencsin felé.
A harcok közeledtére Pekingből elmenekült az amerikai kolónia 150 tagja.
A Daily Telegraph
szerint Lowett, az Egyesült Államok helyettes külügyminisztere Csang-Kai-Sek válságos helyzetéről tárgyalt a
Marshall-terv vezetőivel. Jól
értesültek szerint
már
nem
kétséges
Csang-Kal-Sek bukása,
legfeljebb arról lehet sző,
hogy mikor következik ez
be. Az amerikai külügyi hivatal tisztviselői már arról
tanácskoznak, milyen álláspontra
helyezkedjék
az
Egyesült Államok
kormánya, ha egész Kinában népi demokratikus kormány
alakul. A kinai kérdésről jelenleg megbeszélések folynak London és Washington
között. Arra a meggyőződésre jutoMak, hogy Cs'ang-KaiSek kormányán m á r csak
szédítő méretű segéllyel lehetne segíteni, ami felfordítaná a Marshall-tervet.

Létfeltétele népi demokráciánknak, hogy ennek az állapotnak véget vessünk, mint az
egész országban, ugy Szegeden
is. Elsősorban
pártszervezeteink, népnevelőink feladata,
hogy ezen a téren is öntudatra
ébresszék a munkásságot. Láttassák be vele azt, hogy most
már valóban övé a jövő, egy
megmozdulására, ércfalak omlanak össze. Es
tudatosítsák
benne azt, hogy ennek az országnak, ennek a népnek jövendő jóléte, fejlődése, boldogulása attól függ, vájjon teljesiti-e feladatát, a munkásosztály, betölti-e történelmi hivatását. Ez a hivatás ugyanis
nem merül ki a kapitalista rend
megdöntésében. A politikai haA francia
vasutasok
talom megszerzése után szellemi
a sztrájk mellett dönhonfoglalásra is szükség van.
arra, nogy a régi rend romjain
töttek
ujat építő munkásosztály átvegye azt a szerepet, amely a
A tömeges letartóztatások
maga idejében kulturális téren és a rendőrség megfélemlíis a polgárságnak jutott.
tése ellenére -folytatodik! a

Mi tehát a tennivaló? Nemcsak a közvetlen termelő munkál®, nemcsak a felsőbb irányitásba, hanem a közélet akármelyik terén lefolyással bíró,
végrehajtó szerepkörrel felruházott pozíciót® a nép fiait kell
behelyeznünk. Állami és városi
hivataloktan, pénzintézetekben,
az üzemek, vállalatok tisztviselői karában, az iskolák tantestületében egyedül és csaki9
olyanok ülhessenek benn, akik
nemcsak szolgálják a népi demokráciát, hanem harcolnak is
érte. Nem vonjuk kétségbe ezt
a szándékot a régi értelmiség
egyes rétegeitől, de tudjuk azt,
hogy ezek is nagyobbrészt tele
vannak előítélettel a munkásosztállyal és fenntartással a
népi demokráciával szemben. Es
számos példa is bizonyltja: ahol
túlsúlyban vannak, ha égy bizonyos munkaterületen nincs
képviselete a munkásságnak és
dolgozó parasztságnak, akkor ott
már nem folyik minden rend©Mérnököket, orvosokat, taben.
nárokat kérünk tőletek« — fordult két hónappal ezelőtt RéUj értelmiségre van tehát vai elvtárs a munkásszülőkhöz.
szükség. Résztan azonnal, a A felhívás elhangzott, most a
régi gépezet felváltására. Nem dolgozók osztályöntudatán a
lehet például enélkül elképzelni sor, hogy a jelen után a jövőt
a bürokrácia kiirtását, az ifjú- is a magunkénak mondhassuk.
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vasutas vett részt a szakszervezet által
rendezett
szavazáson. Mint ismeretes,
a francia vasutasok szakszervezete 24 órás általános
figyelmeztető sztrájk tárgyában kérte ki a vasutasok véleményét. Eddig 176
ezer szavazatot számlállak
össze és ebből 133 ezer szavazott a sztrájk mellett.
Visszautasították
az angol
bányászok

a

kormány

termelési
tervét
A skót bányászszövetség
elulpsilotta a szénhivatal és
a jobboldali bányászvezetők
úgynevezett ©termelési tervét*, amely a bérkérdés figyelmen kivül hagyásával
fegyelmi rendszabályokkal
kíván nagyobb
termelést
biztosította. Visszautasította
a lervet a cumbcrlandi bányászkerület tanácsa és a
yorkshirei kerület bányászszövetsége is. I)éi-Walle*sben
ugyancsak elutasítják a kormány tervét. A bányászok
határozott fellépése
komoly vereséget jelent a kormány számára.
Markosz
haifandó
békés
egyezkedésre
A görög demokratikus
kormány táviratot intézett
Evatthoz, az Egyesült Nemzetek szervezete közgyűlése
elnökéhez, amelyben közölte, hogy
Markosz láhornok kormánya bármely pillanatban kész egy demokratikus alapokon álló
béke iráni! tárgyalásokat kezdeni.
9 volt görög miniszter Athénből intézett
táviratot
Evallhoz, amelyben
arra
emlékezteti, hogy a görögországi békét csak tárgyalásokkal lehet létrehozni és
nemi a
® lonarcliistáknak
nyújtott fegyveres támogatással. Az Estia cimü fasiszta görög lap ezzel kapcsolatban a táviratot aláiró kilenc volt miniszternek katonai törvényszék elé állítását követeli.
A szabad görög rádió
jelentése szerint Szofuilsz a kilenc volt minisztert most halálra akarja Ítéltetni.
A monarchófasiszták
terrorja a békés görög lakosság ellen egyre fokozódik.
Napirenden van a demokratikus polgárok meggyilkolása és letartóztatása, békés
falvak felgyújtása és bombázása. A lakosságot állandóan bántalmazzák és fosztogatják.

francia
bányamunkások
sztrájkja, Lacoste iparügyi
miniszter a mult heten kijelentette, hogy a jövő hét
elején minden bányász dolgozni fog. Erre a bejelentésre válaszoltak hétfőn az
északfranciaországi bányamunkások, amikor a rendA világsajtó
Mototoo
őri prefektusok tiltó határozata ellenére
beszédéről
az egész bányanicdcncében hatalmas felvonuA moszkvai rádiói közli
lásokat és
gyűléseket
Newyorkból. hogy az amerikai lapok hatalmas felirarendeztek.
Több mint 250.000 francia tokkal hozzák Molotov ün-

nepi beszédét. A lapok különösen a beszédnek külpolitikai részét idézik, amelyben Molotov hangsúlyozza,
hogy
Dewey veresége megmutatta az amerikai nép
. ellenszenvét a nyílt reakciós és támadó-program ellen.
Az angol lapok is nagy
tért szentelnek Molotov beszédének és kiemelik a háborús uszítókról és az amerikai támaszpontról
szóló
részeket.
A lengyel sajtó kivonatokat közöl a beszédből. Részletesen közlik a beszédet az
olasz lapok is.
Nagyarányú
lesz
a
nyuga'lnémetnrszági
sz'rájk
A nyugatnémetországi tiltakozó sztrájk, amelyet a
szakszervezetek
péntekre
tűztek ki,
előreláthatóan
óriási arányú lesz. Clay és
Roberlson tábornokok hétfőn igyekeztek lebeszélni a
szakszervezeti vezetőket a
sztrájkról, de sikertelenül.
Az ipari dolgozók melleit a
mezőgazdasági munkások is
sztrájkba lépnek. A sztrájk
mellett döntöltek a düsseldorfi közalkalmazottak és a
francia övezetheti ipari mun*
kasok is. Hamburgban félmillió munkás és alkalmazott csatlakozott az általi
nos sztrájkhoz. Itt a munkabeszüntetés teljes., csak a
rendőrség és a közlekedési
alkalmazottak nem sztrájkolnak.
Közeledjenek
szászok

az

a Szovjetunió

angolleU

Az angol alsóház hétfői
ülésén Hughes munkáspárti
képviselő sürgette az angol
kormányt, fontolja meg, miként működhetne együtt az
Egyesült Államokkal abban
a tekintetben, hogy
újból tegyen közeledő
lépéseket a Szovjetunió
felé.
Nem akarjuk, hogy Angliát
repülőgépanyahajónak
tekintsék, ahonnan
jövendő
háborúban az amerikai bombavelők működhetnének. Ha
Anglia egy háborúban
a
fegyvergyár szerepét vinné,
többet veszíthetne, mint bármely más ország.
Brown pártonkívüli képviselő kijelentette: reméli,
ha Truman esetleg kisérletet tesz moszkvai tárgyalások indítására, az angol kormány ezt a kísérletet támogatni fogja, még ha az látszatra bizonyos! tekintélyveszteséggel járna is.
A Daily Worker mai vezércikkében leszögezi, hogy
az angol kormány okosan
tenné, ha maga is bizonyos
kezdeményezést mutatna a
megegyezés Irányában.
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Százötven diák veit részt a szegedi
fanuiókörzelvezeföi tanfolyamon

Uj épületeket avatott
a városi kertészet

Szerda, 1948 november 10.

Vasárnap renderii meg Szegeden
az UFOSz és FEKOSz egyes lését előkészíti járási küldő tgyülést

A városi kertészet az elmúlt
hetekben dicséretreméltó
uj
építési munkákat végzett ujszebecsület gedi telepén. A felszerelések
A Magyar Diákok Nemzeti amelyben risztvenni
Az egész ország dolgozó pa- ják mqg a két
tömegszervezel
Szövetségének szegedi csoportja dolga,
számára külön megóvó szineket rasztságának figyelme kiséri a egyesítést előkészítő
küldöttaz elmúlt hónapban tanulókör
készítettek. A favágók/ számára parasztság két nagy tömegszer- gyűlését, amelyen részletesen
A
tanfolyam
hallgatói
végül
ugyancsak födött szint építet- vezetének az UFOSz-nak és a
vezetői tanfolyamot rendezett,
ismertelik az egyesülés előtt!
hogy n »Tanulj jobban* moz- egységesen határozatot hoztak, tek, hogy ne kelljen kinn az FÉIÍOSz-nak egyesilését és az
feladatokat és az uj tömegszeramelyben
megdöbbenésüknek
udvaron
esőben,
sárban
vágni
galmat képzett tanulókör vezeMind- a fát, mint eddig. A tetőszer- uj nagy falusi tömegszervezet vezet hatalmas jelentőségét, va«
tők irányításával vigye sikerre. adnak kifejezést, hogy
kezet elkészítésére — igen öt- megalakulását. A hefyi szerveA tanfolyamon 150 diák veti szenty és a vezetése alatt álló letesen — fa helyett vasat hasz- zetek mindenütt az országban lamint megválasztják a decemklerikális
reakció
a
magvar
néber 18—19-én Budapesten megrészt. A záróünnepsége*
most
náltak fel, Balogh János fő- és igy Szeged környékén
is
pi
demokrácia
ellen
uszítja
az
tartandó országos egyesítő kontartották mef! a Klauzál gimnákertésznek a Szovjetunióban
'egész magyar népet és az Ifjú- szerzett tapasztalatai alakján. megtartották már közös gyűlé- gresszusra a kiküldöttek.
zium diszlcrmétan.
seiket,
amelyeken
a
járási
egyeságot.
Az építkezések során kocsiszín
Az ünnepségen a tanfolyam
Mind a FÉKOSz, mind
is készült, ezenkívül színpaddal sítést előkészítő küldöttgyűlések
hallgatói nevében Koczka Ida,
— Ml tamilókörvezclők,
— ellátott nagy kultúrtermet ren- kiküldötteit választották
meg. az UFOSz részéről három-háaz Erzsébet leánvgimná/ium ta- mondja a határozat —,
akik deztek be a kertészet dolgo- Szegeden 14-én, vasárnap tart- romszáz kiküldött vesz részt
nulója beszélt. Dr .Pállii Fe- ezen a tanfolyamon
ráébred- zóiunk.
renc tankerületi főigazgató kí- tünk a valóságra, követeljük a
Az újonnan elkészült kultúrvánt ezulán további jó munkát magyar kormánytól M'ndszen- terem ízlésesen feldíszített falai Nagrobti feriedelemben
a diákok számára. Áz ünnepi tyék eltávolítását a magyar élei között tartotta meg az avatási
le'eni meq
beszédet Kollai László, a Diák- bői. hogy a vallás megőrizhes- ünnepséget a kertészet több
Vilál rendez a szinbáz
a
„Tarlós
hóhért —
szövetség szegedi elnöke mon- se tisztaságát és elvégezhesse mint 70 dolgozója. Az ünnepa
»7tikö?«
bemutatója u!áa
dotta és hangoztatta, hogy a valódi feladatát, népi demokrá- ségen Wéber István elvtárs, az
népi d e a t o h r i c l ó é r H "
Csütörtökön
este kerül bemuMDP
üzemi
pártszervezetének
tTannlj jobban mozgalom* szo- ciánk pedig biztos ulon halad
tatásra
a
szinház
következő
titkára.
Dobó
Vince
elvtárs,
Lenin
és
Sztálin
elvlárs
képe
cialista mnnkaversengt
jelent, hasson a szocializmus felé.
ü. b.-elnök és Balog János elv- díszíti a •Tartós békéért, népi prózai újdonsága. Ez alkalomtárs, városi főkertész beszélt. demokráciáért* legújabb szá- mal Déry Tibornak^ a Kossuth,
Rámutatott arra, hogy minddíjas írónak «Tükör« cimü háMsg1ar!o!láK az orvosok első továbbképző
ezeket az építkezéseket a népi mát, amelynek fő cikkeit a nagy rom felvonásos színmüve szereoktóberi
szocialista
forradalomdemokrácia fejlődésének köszönelőadásait
hetik. A jő!sikerült háziünnep- ról szóló megemlékezések, ta- pet a műsoron. A daratat másKedden délulán nyill meg Igy biztosithalunk sikert a ségen a munkásnők soraiból nulmányok alkotják. »Emcljük fél évvel ezelőtt mutatta he a
az orvosi továbbképző tan- tudománynak — mondotta I'&lfiné elvtársnő szavalt, a ker- magasabbra a proletár nemzet- budapesti Nemzett Szinház, az
folyam Szegeden.
Jáki professzor. Dr. Hcté- tészet énekkara pedig indulókat köziség zászlaját* címmel Rá- kién pedig ez volt az a ma- '
í)r Jáki Gyula sebészpro- nyi Gézának, a belgyógyá- énekelt, majd az Internacionálé kosi Mátyás elvlárs irt cikkel. gyar darai), amelyet romániai
után még sokáig jó Az októberi forradalomról irl vendégjátékán is bemulatott. X
osszor vázolta a továhbkép- szati klinika professzorá- eléneklése
s jelentőségét. Fokozol! nak niagasszinvonalu és a hangulatban maradtak együtt, Georgij Dimitrov a bolgár Tükör rendezője Bolti Béla, főtunikára és tökéletes minő- gyakorló orvosok számára
Ferenc,
munkáspárt, Bierut a lengyel szerepeit Bessenyei
Hirdetmény. A llusiparosok munkáspárt, Dei a román mun Moórv Lucy, Szatmári István,
ségi munkára szólította fel is érthető tanulságos elő- Beszerző
Értékesítő
Zsírolvasztó
a megjelenteket és a tudo- adását dr.. lluszák István, és Egyenlősítő Szövetkezete jze- káspárt, Togliatti az olasz koin- Kiss Ilona, Horváth Julta és
mány zászlaia alá hivla azo- ideggyógyászali klinika pro- gedi (Alsóvárosi feketeföldek 64) nmnisfapárt főtitkára és Za- Kőmfves Erzsi játsszák. A Tükat ís, nl.ik távol esnek a to- cesszorának érdekes előadá- cég az 1948 október 21-i rend- vadzldj a lengyel munkáspárt kör bemutató előadásán megjevái'bkéo7é<-centrumaitól, sn követte,
kívüli közgviilésének határozata központi vezetősége politikai bi- lenik Déry Tibor is. A bemutaés az 1947". évi XI. t. a 100 zottságának tagja. Igen érdekes tó után közvetlenül a szegedi
§-a értelmében felhívja tagjait, Ma-Ce-Dun a kinai kommunis- üzemek kuli úrvezetői és a tahogy a szövetkezetnek részvény- tapárt elnökének írása a világ mutató közönsége a színészektársasággá való átalakulása folyíróval
valamint kel, rendezővel és az
tán a szövetkezet vagyonából forradalmi erőiről,
őket megillető
vagyonrésszel Thorez a francia kommnnísta- együtt megvitatják az előadás
Az ujjáalakuló Nemzeti Függetlenségi Front
pro- mint részvénnyel az uj társa- párt főtitkárának cikke a fran- tanulságait.
gramját előkészítő bizottsága koalíciós pártok ésszak- ságba részvényesként lépjenek cia nép szovjet barátságáról. Újjáalakult a szegedi
WiUieim Pick a német szociaszervezclek képviselőinek részvételével ülést tartott. be. Az .igazgatóság.
egyesül el
lista egységpárt elnöke a béke filharmonikus
A bizottság elhatározta, hogy javaslatot tesz a Függet— KIDŐLT A F A . . . Kedden kérdéséről irt, Ilarry Polliit az
Kedden
ujjáalakult
Szegelenségi Front pártjainak a magyar köztársaság uj nl- délelőtt Siller Málé 38 éves sze,
den a filharmónikus cgvcsüleí
angol
kommunistapárt
főtitkára
kolmá.ná a \ kido'gozására s ennek keretében u j vá- gedi földműves fát vágott. Az
a kővetkező tisztikart válasz,
laszlójogi (örvény megalkotására. A bizottság foglalko- egvik battacsapás rosszul sike- pedig a demokrácia erőinek vi- (és
totta. Elnök lett Dénes
t.eó,
lágszerte
tapasztalható
erősözott a Függetlenségi Front szervezeti előkészítésével is rült és a fa rádőlt. Súlyos vcscügyvezelő
elnök
Kiss
Mihály,
s egyben elhatározta, hogy munkája meggyorsítására a zuzódással a közkórházba szál- déséről. A vietnami nép szabad- elnök karnagy Vaszy Viktor, alságért és függetlenségéért víjövőben kéthetenként tanácskozik
lították.
vott küzdelméről Van Bo be- elnök Várady László, főtitkár
számolóját olvashatjuk, ezenkí- Markó Leó. titkár Badár Béla,
vül számos értékes cikk és ta- jegyző dr. Relle Ferenc és Várnulmány gazdagítja ezt a szá- nagy Lajos, pénztáros Perényi
mot, amely az októberi forra- Pál, ellenőrök Csikós Jenőné és
Szabó Marcel. Az a'akuló közAzok a Szabad Nép előfizetők, akiknek n lap kiküldésével
kapcsolatban dalom évfordulója alkalmából gyűlésen
Vaszy Viktor, Haulí
esellei< panaszuk volna, panaszukat írásban sürgősen adják le a Déhnagvarország nagyobb terjedelemben,
16
László. Kiss Mihálv és Markó
klnih'ih'va'a'ában (Kárász-utca 6.).
nagv oldalon jelent meg
Leó szólaltak fcf. Elhatározták,
hogy az újjáalakult filharmó»
A bs tűzőgépek <s megszólal, nikus egyesület még ebben a
m w t
tak. Ok eddig hallgattak, leslék szezónban hat hangversenyt ad
a nagyobb, erősebb gépek pa- és ré-szlvesz a szegedi hidavató
Fste 6 óra. A Pétt.ő cipőgyár költem IGJe. Legalább negyven nnpot kínlódott velem kezelőin.
naszait és most, hogy ezek meg- ünnepségeken is.
ablakai elsötétednek, eltűnnek pár cipőt fröcsköltem be. Ezek Ma délután pedig egy óra alatt
(*) Collegium Mnsicnm hangváltoztattak
álláspontjukat,
az utolsó fények, befejeződött mind finom velúrok
voltak. lett kész ugyanazzal a javítás- szóhoz merészkedtek. Miránk versenysorozat első estje.
A
• munka. Az ajtókat lezárják s Szegény kikészitők törhetik á sal. Ez mátr a verseny eredméugyan eddig is vigyáztak, mond. Collegium Mu sieti in hangvera gépekre halotti csend borul. fejüket, hogy ki adott nekik há- nye. A gépek még egyidcig moták kórusban, d/o a verseny óta senysorozata Hőchti Margit zon.
A gépek piliennek. hiszen 8—10 romszorannyi munkát...
rogtak, de az előhúz^ hangja igazán somi panaszunk sincs. goraesljével indul ma, szerórai munka ulán fáiadlak. Mo"megnyugtatta Állandóan tisztítanak,
— A mai napból alaposan ki. valamennyire
olajoz- dán este 8 órakor a Zetorjuk, a szivük leáll s teker- jutott mindannyiunknak, krá- őket s aludni tértek.
Műsonak bennünket, egy percig sem nekonzervatóriumban.
cseik lehűlésével az uj
eröt kogta a kalapáló. Ila már igy
Teltek a napok és elérkezett nyikorgunk, ütemesen jár a mo-.j ron Schumann és Liszt legszebb
gyűjtik a következő napra. A áll a helyzet, mi lesz az uj a verscnypon'ok megvitatásámüvei szerepelnek. Néhány bértorunk.
pihenést pimaszkodásra,
dl- munkaverseny alatt?
Hiszen nak ideje. A munkások akkor
kedvezméAz uj verseny óta nem mun- let még rendkívül
csckvésrc, vitatkozásra használ- akkor mé-g jobban gyötörnek megfogadták, hogy fokozottabb
kaidő alatt tárgyalják meg ke- nyes áron vállhaló. A napi jeják.
bennünket? Még kevesebb lesz figyelemmel végzik munkájukat
zelőink) a To-to4t és a mozit. A gyek ára a bérlelek kétszerese;
— Engem ma megint nem az idő a mi karbantartásunkra. és karbantartják gépeiket.
velünk dolgozók már nem ma- Felhívjuk a közönség figyelmét
olajozlak meg. — nyögi a prés
— Nem ugy van ez géptársaA gépek a következő napok- radnak le a versenytan — di- arra, hogy a hangverse iy ponhengere. — Nyikorogtam fáj- im, — szólt az eddig bölcsen ban egvre nyugodtabb hangon
csekszik a legkisebb. Az én ké- tosan 8 órakor kezdőtlik.
dalmamban, dc a kezelőm nem hallgató elflhuzógép. A munka- beszélték meg a napi történte(x) A W'ener Sángcrknaben
seimet
újra köszörülték —
volt hajlandó néhány csöpp versenyt épp mellettem
tár- ket. A legtöbbet
panaszkodó mondja a talpvágó. A puháb- vasárnap este a Tiszában megolajat forrósodó
tengelyemre gyalták, hallottam, hogy a ver- prés is ragyogó hengerfejjel,
jebakat, amelyekkel igen sok talp tartandó hangversenvére
csepegtetni. Nem tudom mi lesz senyhen a mi karbantartásunk- frissen olajozva, a portól megszélét kicsorbitottam,
mind gyek már csak korlátolt számvelem — suttogja — ha holnap ra is gondolnak. Meglátjátok mi- tisztítva, szégyenkezve ismerte
megedzették. Most már nem lesz ban kaphatók. A félretett jeis igy járok. Tönkre megyek, lyen rend lesz itt egy-két hélcn be, hogy mégis igaza lett a
nálam selejt. Munkatársam ed- gyeket csak csütörtök déli 12
pedig ezt az egész üzemmenet belül. Ragyogunk majd a tisz- bölcs előhuzónak, a
verseny dig még a tönköt sem gyalul- óráig tarthatjuk fenn.
(Konmegérzi. Hogyan talpalják oz taságtól. Ha nem dolgoznak ve- lénvleg átalakította eddigi életatta rendcsen, mind kiverette cert)
ágócipőket
nélkülem? Egy lünk, leállitják
motorainkat. tüket.
késeim élét.
Hirdetmény. A Husiparosok
másik présteMvér beállítása sok Egyetlen kenetlen tengelyünk
Megváltozott a világ
sz'á. Beszerző Értékesítő Zsírolvasztó
A
tatpszélmarőgtp,
aki
a
pénz és időveszteségbe kerül... nem lesz. A talpvarrő sem fulgyenge minőségű munka miatt munkra — beszéli. — Elégedett- és Egyenlősítő Szövetkezete sze— Csak ne lenne ilyen gon- ladozik majd a sok hűsítőtől
panaszkodott ál'andőan,
pár ség moraja futott végig a ter- gedi (Alsóvárosi fekete földek 64J
datlan kezelőnk, — sirja el ma— Nem hiszel; én már senki- nap óta ugyancsak hallgatott. meken. Nem volt egvétlen gép cég 1948 október 21-i közgyűgát
nek — jajdult a prés ismét. A kalapáló, amely naponta egy- vagy szerszám, amelyik ne di- lése elhatározta, hogy részvénytársasággá. alakul át. Felhívjuk!
— Én épp ellenkezőleg jár- Nem változik itt semmi. A rámá- ogv cipőnek az orrát kiverte, csekedett volna valamivef.
a szövetkezet esetleges hiteletam — vigasztalja a talpvarró- zó kö/.heszól: — Nem keli ugy már azzal dicsekedett, hogv egy
A PÓL0 cipőgyár munkásai zőit, hogy követeléseiket a szögép. — Annyi olajat öntöttek elkeseredni, engem máris job- hete hiba nem fordult elő. — azzal, hogy gépeiket jobban vi- vetkezet irodahelyiségében egj l
belém, hogy végig csurgott az ban gondoznak, mint edd'g A Dgv vigyáznak a munkára, krá- gyázzák — egy jobb világol hónapon belül jelentsék be. A*
egész leslemen, csak ugy prüsz- múltkor egy rugóm eltört, fé«- kogja, hogy öröm kalapálni. — építenek.
(Varjú Vince.) igazgatóság.
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A Nemze:i Fügnelíens* gi Front programját
előkészíti bzo.tság ülése

Szabad Nép előfizetők figyelmébe l
Üzemi

értekezlet

M e q k e z d ő d ö t t a szervezeti ellenállás
Tito rémuralma ellen
A Magyar Rádió munkatársa
•e-rélyetest folytatott Brankov
budapesti jugoszláv követségi
tanácsossal. Brankov hangsúlyozta, hogy
a Tito-csoport makacs inarXistaellcnes
álláspontja
sztuiibeiiállitja A jugoszláv
kommunista pártot a világ
valamennyi
kommunista
pártjával ós kérdésessé teszi
Jugoszlávia önállóságát és
nemzeti függetlenségét is.
Kimondotta, hogy a legutóbbi
jugoszláviai tartózkodása idején
a Tito-c?oport áruló politikájá-

szláviában egyre növekszik
az ellenállás. A
pártban
már szervezett
ellenállás
kezdődött, s megalakultak
az első illegális csoportok is.
Tito egyre inkább elveszti tekintélyét és mindjobban arra
kényszerül, hogy a pártonkívüli
kispolgári és nacionalista ele
meknél keresen támogatást, kül
földön pedig imperialisták támogatják. A Tito-csoport igyek
szik ezeket a kapcsolatokat elleplezni, de csak idő kérdése,
hogy Jugoszlávia népei felis
A Tito-osoport rémuralmá- merjék ezeket az alattomos maval szemben azonban Jugo- nővereket.

nak katasztrófáiig következményei
már szembetűnően érezhetőek voltak.
A nép körében, főleg a rossz
gazdaság politika következtében növekszik az elkeseredés és
az elégedetlenség. Az életszínvonal igen alacsony. A munka
lendülete csökkent, az országban Rankovics terrorja dühöng.
A börtönök tele vannak kommunistákkal, akik szembeszállnak
Tito. szovjetellene® politikájával.

A honvédség vezető tisztjeit is
a nép fiaiból képezzük ki
F a r k a s Mihály elvtárs b e s z é d e a K o s s u . h a k a d é m ' á n
Kedden délelőtt a Kossuth
Akadémián
ünnepélyesen
megnyitották a demokratikus hadsereg fő- és törzstiszti tanfolyamát. Itt képezik ki fő- és törzstisztekké
a magyar nép azon fiait,
a dk bebizonyították hűségüket a demokráciához.
Kerekes Zollán vezérőrnagy, (a n foly am pa ra ncsnok
intézett beszédet a tanfolyam haligalóihoz. Hámuta'ott arra, hogy milyen fontos a jó tiszli káderek biztosítása. Biztosítanunk kell.
hogy hadseregünk elfoglalhassa méltó helyét a demokratikus tábor katonai erőinek, a dicsőséges
szovjet
hadseregnek az oldalán.
\ tanfolyam hallgatói czntán ünnepélyesen letellek
U7 esküt, majd Farkas Mihály honvédéimi miniszter
í'ilczetl hozzájuk beszédet.
— Ncpi
demokráciánk
kormányzatának feladata —
mondotta — katonai téren
a többi között az, hogy meggyorsítsa hadseregünk fejlődését a végbemenő nagy
polilil ;ai és gazdasági átalakulások szellemében. Csak
akkor hízhatjuk nyugodtan
hadseregünkre hazánk védelmét, ha
hadseregünk
•Íven fejlődését biztosítjuk,
ha a munkásosztály, a
dolgozó parasztság, a
haladó értelmiség fiaihó! gyorsított ütemben
fő- és törzstiszteket képezünk ki.
Fzl a feladatot részben ennek a tanfolyamnak a segítségével akarjuk megvalósítani és nein kétséges, hogy
meg is fogjuk oldani.
Farkas Mihály a továbbiakban hangoztatta, hogy
ezen a tanfolyamon azt á
harcászatot fogják tanítani,
amely már feldolgozta a
második világháború gazdag
tapasztalatait,
a sztálini katonai ludo-

Megtaposta

a lova

Kedden délután 4 őra tájban Farkas István 72 éves
dorozsmai lakos kocsijával
hazafelé tartott.
Közben
azonban egy zökkenőnél elvesztette egyensúlyát és lebukott az üíésről. Olyan szerencséllenül esett
előre,
bog)- a hirtelen zuhanástól
megijedt lova rátaposott és
össze-vissza rugdalta. Súlyos
állanotban, bordatöréssel és
belső sérüléssel szállították
be a mentők Szegedre.
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mányi, amely
győzelmesnek és a legkorszerűbbnek bizonyul a második v ilágliáborubaii.
Népi demokráciánknak határozott, magabiztos u j tisztikarra van szüksége, olyanokra, akikről sugárzik a
győzelem biztos tudata és
akik minden
helyzetben

Ifjúmunkások utja
A felszabadulás után a
munkásosztály
hatalmának
megszilárdítása 6s a kizsákmányoló osztályok felszámolása terén elért
hatalmas
eredmények, a szocializmus
megteremtésének
történelmi
feladata nj feladatok elé állítja a magyar mnnkásifjnságot is. Igy például a nevelő
munka terén elért eredményekkel nem lehetünk megelégedve, hanem azt sokkal
jobban ki kell szélesíteni é«
össze kell kötni a gyakorlati
munkával. Az eddiginél sokkal nagyobb figyelmet kell
szentelni a reakció, de különösen a klerikális reakció aknamunkájának,
amelyet
a
munkásifjuság között folytatnak, hogy szervezeti egységüket megbontsák.
Meg kell erősítenünk
a
munkás, paraszt és diákfiatalság demokratikus
egységet.
Ugyanakkor meg kell semmisítenünk a reakció még mindig meglévő befolyását. Mindezeknek és még sok más feladatnak végrehajtásában segítségünkre van a
Magyar

Dolgozók Pártja, a munkásosztály élcsapata.
A magyar munkAsifjuság.
nak nagy feladatai vannak »
demokrácia építésében. De
ngyanakkor nagy feladatai
vannak a honvédelem, a békés építőmunka
fegyveres
biztosítása terén is. Mi
»
demokrácia és a békés épltőranukn szellemében
fogunk
nevelkedni és nem a kispolgári pacifista hangulat szellemében, és ezáltal
válunk
majd a nemzetközi béke har.
cos védelmezőivé. Példaképünk evrre n hős szovjetifjaság
élgárdája, a Komszomol. A
szocialista társadalom kiépítése n fiatalságra is vár. Ezért
kell nekünk fiataloknak bekapcsolódni a politikai *let»
he, munkánk fokozásával, hibák kijavításával
minden
erőnkkel arra törekedni, hogy
alkalmasak legyünk ennek a
jobb megélhetést
biztosító
történelmi feladatnak a végrehajtására és továbbfejlesztésére.
Tőth Dezső (SzIT)

megtalálják azt az
utat,
amely biztosítja a sikert.
Kérte a tanfolyam résztve- A hároméves <erv keretében
vőit, legyenek tudatában feladatuk döntő jelentőségének
és egy pillanatra se felejtsék. hogy a munkásosztály,
a dolgozó nép küldte őket
erre a_ helyre,
....
hogy lisztek
A város tervhivatala ki- október havi beruházásailehessenek
mutatást készített
Szegeti ról. A hároméves terv keretében a mult hónap folyamán összesen hárommillió
98G ezer 760 forintot ruháztak be. A városi közületi beruházások összegét, 132 000
forintot bekötőutak építésére fordították. Majdnem
Rendn'vül olcsón, részletre is kapható maid — A gyárfás ennyit
költöttek a szegcdi
megindítása előtt figyelembe veszik a dolgozók
kívánságait gazdasági vasút fejlesztésére is. A városi gőzfürdő fejA magyar bútoriparban ágyból áll. Az ágy első és sen sorozatban gyártják. A lesztése 39 ezer forintbalWmár huzamosabb idő óla hátsó része alacsony, ugy gyártási folyamatot két rész- rült, tenyészállatokat pedig
dolgoznak a dolgozók szá- hogy minden fáradtság nél- re osztják. Az
előkészítő
forintért vásároltak.
mára készítendő
modern, kül heverővé építhető át. A munkát, a részek megmun- 37.2:K)
Közutak
épilésére 26.700, a
célszerű, minden igényt ki- hátsó részre jobbról, bal- kálását a gépesített kisipari
elégítő de mégis olcsó, tö- rólj igen ügyes megoldásban szövetkezetek és a gépi be- Móraváros víztelenítésére 15
megben előállítható tipusbu- beepitelt szekrényke került, rendezéssel rendelkező kis- ezer forintot fordítottak A
(orok tervein. A budapesti amely helyettesíti az éjjeli- iparosok végzik majd. Az közületi beruházások soráNemzetközi Vásáron és az szekrényeket.
összeállítást és a kikészítést ban szerepelnek a népi kolőszi Vásáron egynéhány elszövetkezetekre, légiumok, óvódák, külterüA ruhásszekrény meglehe- szintén
készített tipusbutort már be tősen széles, kétajtós, kö- vagy kézi erővel
dolgozó leti egyházi épületek, vámházak helyreállítása, valais mutattak.
zépen válaszfallal. Az egyik kisiparosokra bizzák.
mint
a fehértói halgazdarekeszben egy polcot heA gyárlást ugy szervezik ság fejlesztése,
Már sokan
érdeklődnek lyezlek, ide akaszthatók a meg,
fedett szárliogy magában a LeA kiállított bútorok nem férfiruhák A második re- mezgyárban is az előirt mé- nyék építése és legelő fásímindenben feleltek meg a keszben két polcot épiteltek retekhez megfelelő butorlc- tás.
lámasztott követelmények- fehérnemű részére, ide a női mezeket készítenek. Ezzel
Az állami beruházások kenek. Elsősorban két-három ruhák akaszthatók. A szek- minden hulladékot elkerül- relében folytatták az Alfölrény
kivitelezése
a
lehető
szobás lakásra méretezték és
nek, a bulorok előállítási di Mezőgazdasági Inlézet, a
tervezték, azonkívül köny- legjobb. Erős, masszív, csa- költsége is kisebbedik.
gyermekklinika, a József Atnyednek, gyengébbnek lát- varozott, ugy hogy minden
Mi
az
ára
?
tila népi kollégium, a védőszottak. A Bútoripari Köz- fáradság nélkül szétszedhenőképzőintézet,
a leányiparA
kiállított
típus
hálószopontban elhatározták, hogy tő és tovább szállítható.
iskola,
a
vegyipari
középisba
ára
3700
forint.
Amenya kiállított bútorokon javíEgy
mozdulattal
kola,
a
fővámhivatal,
a bünnyiben
érdeklődés
mutatkotanak.
szétnyitható
rendőrkapi- _
zik iránta és
sorozatban tr.tőinlézet. a
Az átdolgozott típusbútoNagyon ügyes darabja a nagy tömegben lehel © á r - lányság épületének és nz álrokból az ősz végére kiállítani, az előállítási ára kb. talános iskolák helyreállítátást terveztek Budapesten. szobának a kis kombinált 3000
leszorítható. A sát, továbbépítését. Az állaErre a kiállításra Budapest szekrényke. Fedele lehúzha- háló forintig
egyes
részeit
darabon- mi beruházások keretében
tó
és
igy
Íróasztalként
haszüzemeiben és vidéken is száis meg lehet vásárolni, történt az egyetemi klinikák
mos minta-butor
készül. nálható az egész alkalmatos- ként
azonkívül ugyanolyan slilu- felszerelésének pótlása,
a
Szegeden a Lakberendezési ság. A fedél mögött reke- su,
kivitelű, más tárgyakkal Faragó-uIcai munkásbérház
jBlszek
vannak
pipereholmik,
Szövetkezet
dolgozott
amelvet I levélpapír, stb. részére. Az is kiegészithetők.
épitése, a szakszervezeti és
egy
tipushálót,
Ha a gyártás megindul, ifjúsági sportpálya rendbeHorváth Mihály-utcai helyi- 1 " ^ r é s z e n az ajtó kétfelé
ségének kirakataiban a kiál- [ T h k - * szekrénykébe fe- üzemi, állami dolgozók — hozása, valamint a Felsőtolilásra való felvitelig köz- hérnemű, vagy cipő rakha a Gazdasági Főtanács ide- ronláli Armenlcsitő .Társuszemlére lett. Esténként az- tó. A szekrényke fölött, kü- vonatkozó rendelkezései sze- lat, a Szegedi Ar- és Bclvizóta hatalmas csoportban áll- lönállóan a csiszolt, kere- rint — 24 hónapi részletre kirendettség kiadásainak feis vásárolhatnak. Az egész dezése, a tiszai és körösi
nak az érdeklődők a kirakat tes tükör függ.
A négyzetalaku asztal is eladás előkészítése már fo- kolrá' ok hajóépitéscí.
előtt és nézegetik a tipusigen jól sikerült. Simavona- lyik.
butort.
A közmunka lehetőségeit
lu,
de mégis mutatós'
Fgv Hozzászólásokat
kérnek
A bútor teljes hálószobát
is biztosította a Móraváros
képez. Elsőrendű
hazai mozdulattal szétnyitható és
Mielőtt a gyárlást
mega közüli hid
bükkfából, a Szegcdi Lemez- hatszemélyessé alakitható át kezdenék, a dolgozók köré- víztelenítése,
feljárójának
épitése,
árvéNégy
kényelmes
és
igen
erős
gyár által gyártott legjobb
ből felmerülő kívánságokat delmi töltés és a
Móricz
bútorlapból készült, fúrni- szék egészili ki a bútort.
is figyelem be veszik.
Zsigmond-rakpart helyreálrozolt. Szinc kellemes arany
Kisiparosok
gyártják
A szegedi kisiparosok Ang- lítása, a Fehértó töltésépísárga, egyes részeken sötéAz egész hálót sima, nyu- lia számára gyártott százes
tebb árnyalatokban, A meg- godt, de mégis nagyon stí- száz szoba berendezésével tése.
rendelők ízlése szerint vi- lusos vonalak
A társadalmi beruházások
jellemzik. bizonyították be, hogy szaklágosabh, vagy sötétebb ki- Tisztán tartható, könnyen májuknak valóban mesterei. sorában a Kossuth Zsuzsánvitelben is készíthető.
kezelhető. Minden egyes da- Szakképzettségüket, tudásu- na népi kollégium, a szakrab célszerű és kényelmes. kat — a tipusbulorok gyár- szervezeti épület és több isÖtletes
megoldások
valaValóban a dolgozók ottho- tásával — most a közösség, kola helyreállítása,
a többi dolgozók szolgála- mint a röszkei kútfúrás költKényelmes, kétszemélyes, nába való,
ségei szerepelnek.
egybeépített sodronybetétes
A kiállított bútort rövidé- tába szeretnék állítani.

Közel négymillió
Szeged októberi

Eikészüit a szegedi kisiparosok
(ipusbuforának m i n t s s z o h á j a

lorint
beruházásai

Baerito, 1948 noromtfer 10.

DÍLMAGYARORSZiO

HIREK
SZÉL

' !, .

Ma élénk, holnap mérséklődő északi, északkeleti
szél, felhőátvonulások, helyenként kisebb záporeső, erős
éjszakai lehűlés, helyenként többfelé talajmenti fagy.
A hőmérséklet egy-két fokkal csökken.
A TISZA TOVÁBB APAD
A Tisza igen nlacsonv vízállással Szolnokig árad,
leiiebb apad. Vizének hőmérséklete Szegednél ll.öfok.
Mai vízállások: Csongrád 129 (11), Szeged 120 (11).
- DR. BECIv SALAMON budapesti ügyvéd, egyetemi nyilvános rendkívüli tanár 10-én,
szerdán déli 12 órakor ©A jog
jövője* dinen a központi egyetem aulájában előadást tart. Az
előadásra a jog- és államtudományi kar a nagyközönséget
szívesen látja.
— IZGATTAK A BESZOLGALTATAS ELLEN. Ifj. Szél
János makói kulák és Kovács
Imre klárafalvi földműves még
a nyár folyamán az aralőmunkások előtt a beszolgáltatás ellen izgattak. A munkások a két
izgatót feljelentették és azokat
az .államvédelmi osztály őrizetbe vette, majd átadta őket a
népügyészségnek, ahol kihallgatásuk után elrendelték előzetes letartóztatásukat.
- A METEOROLÓGIAI IN- - VARHELYI BÉLA szegedi
előtt
TÉZET a felsöl»h légrétegek ta. nyomdászsegéd többek
nulmányozása céljából novem- telt kcmokráeiaellcnes kijelentéber 10 és 20-n között napon- seket és amikor rendre utasítotkint műszeres léggömböket bo- ták hangos »kilartás*-sai köcsájt fel. A léggömb eípukka- szönt. A népügyészség elrennása után a műszer ejtőernyő delte Várhelyi letartóztatását
x Halálozás, özv. Ferenczy
segítségével száll le. Az inlézet
Temetése
kéri mindazokat, akik kis ejtő- Mátyásné meghalt.
10-én délután 3-kor
ernyővel ellátott miiszereskosa- anovember
belvárosi temető kupolacsarrat találnak, hogy n kosárban nokából. Minden külön értesítalált levelet bontsák fel és n tés belvett.
benne talált utasítások szerint
értesítsék a meteorológiai IntéJó
családapa2
retet. A megtalálónak az intézel
20 forint jutalmat ad és minden
költségét meglériti.
x Tagsági
könyvecskébe,
- A PEDAGÓGUSOK SZA- R. G. pártmunkás és SzIT igaBAD SZAKSZERVEZETE sze- zolványba 4 drb. fényképi 3 fogcdi csoportja a pedagógusok rint Brunner fényképészmesterkörében a ©Dolgozók az isko- nél, a rókusi templom mögött.
x Soflöriskola előkészít szelákért* mozgalom
kerelében
gyűjtött 1500 forintot a szegedi nély- é s teherautó, motorkeSzent Imre állami állalános fiú- rékpár vizsgára felelősség meliskola újjáépítési céljaira ado- lett. Mfilter Béla, Vánmtca 4.
Főposta mellett, telefon: 648
mányozták.
x Iparosok figyelmébe! A régi,
ta nem váltott benzinutelványokafc haladéktalanul hozzák be
érvényesítés végett. Kérjük továbbá, hogy a kiadott utalványokra a petróleumot három
857/1948. vh. szám.
napon belül beváltani szíveskedl'k. 30.359/1948. szán..
jenek.

NAPIREND:
Szerda, novemtar 10.
Nemzeti Szinház 7 órakor:
Blanco Posnet színvallása, Scapin csínyjei. »I«-bérlet
Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor:
Égy asszony, aki mer.
Széchenyi Filmszínház 4, 6,
8 órakor: Viharos esküvő.
Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor:
Fekete hajnal.
Somogyi könyvtár n\1Iva vnn
hétköznapokon 9 órától 19-lf?
Egyetemi Könyvtár reggel
H órától este 7 óráig van
nyitva hétköznapokon.
Sioliálatos gyógyszertárak:
Apró J. k. dr. Apró Ü.:Kossuth L.-sugárul 59. Nyllassy A. órök. k Bokorné: Római-kórul 22. I)r. Kotsis J.
Endréné- Földműves-ntca 17.
Frankó Andor- • l)ugontcs-tér 1.

Kilünö faiborok

Rrverésl hirdetmény

Alulírott bírósági végrehajtó
közhiri-é teszem, hogy a szegedi
járásbíróság 1948. évi P. 1552.
számú végzése következtéién
o Szegedi Kereskedelmi és Ipartank végrehajtató javára 1800
Ft és járulékai erejéig 1947.
évi októtar 11.-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 4410 forintra
becsült ingóságokat, házibutorokat, kötőgépeket és egyéb ingókat bírói árverésen eladom.
Ezt a birói árverést 1800 forint tőkekövetelés és járulékai
erejéig Szegeden, Horváth Mlliály-utca 7. szám alatt 1918.
éri november 11. napjának délelőtt háromnegyed l í órájakor
fogom megtartani.
Pnlriirvi Tivnűnr hír, végreh.
Legkiadósabb L I B A Z S Í R T vagy
h é j a t kaphat legolcsóbban

IJnPárnál,
Libamell,

Mikszáth Kálmán-utca 1.
comb zsírral 13 forint.

termelői kimérése
o l c s

n

M n d s n péküzlet
árusíthat szabadkenyeret
Szegeden eddig csak a
Községi kenyérgyár és a Sütőiparosok Szövetkezete árusíthatott szabad kenyeret. A
jövőben más pékek is adhatnak el szabad kenyeret,
de csak olyat, amelyen a
Kenyérgyár, vagy a" Sütőiparos Szövetkezet címkéje
rajta van. Ezzel
akarják
ugyanis az esetleges visszaéléseket megakadályozni. A
város közellátási
hivatala
ezuton is felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy ha
valahoí rossz minőségű kenyeret kapnának, azonnal
jelentsék, mert csak igy tudják a pékeket a legmcszebbmenően ellenőrizni.

Hangulatos z e n e

A

ó

e»ténkénl

TISZA-TERE-FERÉBEN

M A T E O S z - B áthelyezve

Tisza Laios-körilt 54

Huszár szobornál

Felhivjuk a központi sajtóösszekötők (ellenőrök) figyelmét, hogy ma szerdán délután
4 órakör a Batthyány-utcS 4.
szám alatti pártközpont propaganda osztályán feltétlenül jelenjenek Yneg.
Kádervezetök figyeiemt Az
összes üzemi és körzeti kádervezetők részére 11-én, csütörtökön délután 5 órakor értekezletet tartunk a Balthyány-u,
4. szám alatti székházban
•

Felhívás összes
szemináriumvezetőinkhez és szemináriumhailgatóhoz
Felhivjuk az elvtársakat,
hogy a Szabad Nép vasár-,
napi számát teljes egészéhen dolgozzák fel a legközelebbi szemiháriumon.
Felhivjuk szemináriumvezetőinket, hogy a muzeumban levő szovjet könyvkiállilást gyakorlati munkában látogassák meg. A szemináriumvezetők ennek végrehajtásáról tegyenek soron
kivüí ielentést.

Szabotáló malmost
ítélt
a szegedi
munkásbiróság
A
szegődi munkásbiróság
kedden tárgyalta Koch József
csátaljal malomtulajdonos közellátás érdekeit
veszélyeztető
bűncselekményét
Koch malmában 201 mázsa lisztet tároll
szabadon a padlóm öntve. A
nagymennyiségű tiszt igy beázásnak, kukacosodásnak
és
porosodásnak volt kitéve. A
malomtulajdonosnalc rendelkezésére állt a keltő számú zsák,
de a tisztet mégis szabadon

Súlyos hasmérgezés a Somogyi!e!epen
Nyolc ember betegedett

meg a romlott

Kedden reggel a mentők a
Somogyiletep IX. utca 657. szá.
mu házból nyolc embert szállítottak be súlyos mérgezési tünetekkel a közkórházba. A orvosi vizsgálat
megállapította,
hogv a nyolc beteg, Lakatos
István vándorbádogos, felesége
és négy apró gyermekük, vala.
mint a velük egy házban lakó
Lakatos Júnosné és Farkas IloOktatást osztály na romlott disznóhústól feltek
rosszul. Valamennviükón azon||Szellá(ó(i
közlemények

Felhívja a Közellátási Felügyelőség azokat a gazdákat,
akik beszolgáltatási kötelezettségüknek kenyérgabonával, árpával és rozzsal önhibájukon
kívül eleget tenni nem tiidtak,
beszolgáltatási
kötelezettségüket napraforgómaggal teljesítsék. Kérdezzék meg a helyi közellátási hivataltól, hogy milyen
mennyiségű
napraforgómagot
kell még taszolgáltat.niok »Bs
vételi jegyre. A kormányzat lehetővé tette, hogy a sertésvágástól függetlenül valamennyi
háztartás személyenként 60 kg.

Gondoslrodil:
t yermelte neveléséről.
napraforgómagot kiüttethet, ha
háztartási szükségletét meghaladó napraforgómag készletét a
gyüjtőkereskedőnek ©Az, »Br, v.
»C« vételt jegy ellenétan átadja. Az állam a beszolgáltatott
napraforgómagért 10 forint jutalmat, beszolgáltatási
vételi
jegyre beszolgáltatott napraforgómagért 90 forintot és »C« vételi jegyre beszolgáltatott napraforgómagért 100 forintot f i zet mázsánként. Aki kötelező
napraforgómag beszolgáltatásának a magasan megállapított
áron sem hajlandó eléget tenni,
ellene az
Államügyészségnél
kénytelen lesz a közellátási kormányzat közellátási érdekeit veszélyeztető bűncselekmény elkövetése miatt a büniigyi eljárást
megindítani. Polgármester- *

hagyta, hogy ezzel szabotázst
kövessen eL
A szabolázson kívül a malomban ez év áprilisában tartott felülvizsgálatkor azt is
megállapították, hogy Koch a
MOSzK nála tárolt
búzájából
33 mázsát elfeketézelt. A munkásbiróság a szabotáló malmost két évi fegyházra, öt évt
jogvesztésre, 2000 forint pénzbirságra, 10.000 forint vagyoni
elégtétel megfizetésére és egy
évi kitiltásra itélte.

^Sa&éxefttedí
A mérnök szakszervezet közli, hogy ma délután 5 órakor
vezetőségi és bizalmi értekezletet tart. A tárgy fontosságára
való tekintettel féltétlen megjelenést kér a vezetőség.
A szakszervezeti vendéglőtan
olcsón ebédelhet. Egy ebéd áxa
3.10 forint. Az ebéd áll: leves,
főzelék, huB, körettel. Minden
kedden £s pénteken tészta.
A kereskedelmi alkalmazottak
szakszervezetének
füszerszakosztálya szerda délután 6 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székháztan.

HOGYAN?

Meghívó

disznóhústól

nal gyomormosást
hajtottak
végre. A rendőrség a tömeges
mérgezés ügyében azonnal nyomozást indított. Lakatos István,
né állítása szerint hétfőn a piacon egy paraszlasszonytól vett
két kiló disznóhúst é s
attól
betegedlek ineg. Ezzel szemben
ia
nyomozás
megáUapilotla,
hogy Lakatosék valószínűleg a
kubikgödrökben egy elhullott
disznót áslak ki és annak busától leltek rosszuL

Felhívom a SzIT alapszervezetek figyelmét, hogv a Mefesz.
mozijegyeket legkésőbb novemtar lÖ-ig a SzIT központi hely iségébea délután 5—8 óráig
számolják el.
Értesítjük az üzemi, szakmai,
kerületi SzIT szervezetek tagjait, hogy a SzIT
központi
ökölvívó csapata minden héten
hétfőn és csütörtökön a Belvárosi fiuiskoláhan este fél 7
órakor tréninget tart.
Ifi-napok:
Csütörtök: Alsóváros d é l .
után 7 Csamangó János, AngotMagyar délulán 2 Szatmári Jó.
zsef, Rókus délután 7 Ifj. Mózes Illés, Fodortefep délután 7
Gönezv János, Móraváros dél-

Kot nevelési biztosítási
Az allami érdekeltségű biztosi tónál.

A TTusiparosok Beszerző Értékesítő Zsírolvasztó és Egyen- után 7 Borbély Gábor, Ujsomolősítő Szövetkezete szegedi (Al- gvitelep délután 7 Tóth Dezső,
sóvárosi feketeföldek 64) cég
GMOSz délután 7 Csápenszky
1948 november 22-én (hétfőn) István, Konzervgyár délutániéi
délután 4 órai kezdettel az ipar- 1 Ifj. Mózes Illés, Iparostanonctestület I. emeleti üléstermé- iskola délután 6 K'ein Sándor,
ben (Szeged, Horváth MihályGarami Ernő tanoncotlhon délutoa 3.)
után 8 Szécsénví László, Perendkívüli közgyűlést tart,
tőfi Sándor tanoncotthon délamelyre a rész jegyeseket ezen- után 8 Balla János, Újszeged
nel meghívja az igazgatóság. délután 7 órakor Kanalas SánTárgysorozat: 1. A szövetke- dor.
zet 1948 októtar 31-i mérlePéntek: DÉMA délután
4
gének bemutatása, az igazga- Balogh Zoltán, Ósomogyilelep
tóság és felügyelő bizottság je- délután 7 Tóth Ferenc, Belválentese. a kiküldött bite3 könyv- ros 7 Adok Ilona, Köztisztasági
vizsgáló jelentésének ismertetése. 2. A mérleg elfogadása, telep 3 Tólh Dezső, ÜzletvezeSzeged város adóhivatalától
a szövetkezeti tagokra eső. va- tőség délután fél G Majzik IstTátar-utca 3., telefon: 5 és 55. gyonrész megállapítása. 3. Azván.
Tostafiók: 434.
igazgatóságnak és a felügyelő
Szombat: Gázgyár déli 12
bizottságnak
a
felmentvény Klein Sándor, MagánalkalmaÁrverési hirdetmény megadása.
4. A szövetkezetnek
Közhírré teszi a városi adóhi- részvénytársasággá való átala- zottak délután 7 Bozókt Istvatal, hogy 1948 nov. 10-én kulása folytán a részvénytársa- ván, Nyomdászok délután fél
Kölc3ey-utea 4. szám alatt reg- ság alapszabályának bemutatása 6 Pulics Ilona, VAOSz délután
gel 9 órakor üzletberendezés, és megállapítása. 5. Hét igaz- 6 órakor Szabó Miklós.
Dugonics-tér 12. szám alatt 10 gatósági tag megválasztása az
órakor nyomdagépek, Jókai-u. alapszabályszerü időre. 6. Há6a szám alatt 11 órakor
rom felügyelőbizottsági tag megvágógép, Appoayi-utca 18. sz.választása az alapszabálvszerü
a-latt 12 órakor szerszámok, gé- időre.
pek, Írógép, Alsóvárosi-feketeSíPRPSin*'
Szíctien»l-tér7.
földek (Keramit Mütéglagyár)
A szövetkezet 1918 október
2 órakor 800.000 drb. tégla és 31-i mérlege, az igazgatóság, N a q y f a v t t ó m d h e l y .
gépek nyilvános árverésen a a feliigyelőbizottság és a hites
legtöbbet ígérőnek készpénzfi- könyvvizsgálói jelentés a ta- P á r n i z o ' t
zetés mellett elárvereztetnek.
gokra eső vagyonrészkimutatásJavíttassa
Az árverés
sikertelensége sal együtt a szövetkezet irodaesetén a felsorolt ingóságok a helyiségében ki van függesztve.
k é s z í t t e s s e
fenti helyeken és időkben noSzeged, 1948 november 9.
g U I T S f á C "nál- T , s z a Laios-kórvember 20-án a legtöbbet ÍgérőAz igazgatóság. l M I n o 3 ut 46, az udvarban.
nek lesz készpénzfizetés mellett elárverezve.
előjegyzéseket felveszünk.
Szeged, 1948 november 9.
Várost adóhivatal. Legújabb rádiók, kerékpárok, varrógépek
*
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Szerda, 1948 november 10.

| KerékpároY^rfásnük messze túlhaladta
a hábaru&tlöiii termelést

Igyekeznek a k i s p a r a s z t o k

g a z d a s á g i
S z o m b a t o n is

szabotáló

Az őszi mezőgazdasági munkálatok ellenőrzése országszerte fokozott erővel folyik. A tapasztalatok mindenütt azt mutatják, hogy a kis- és középparasztság a legnagyobb szorgalommal végzi a szántási és vetési munkálatokat és jó munkájuk eredménye sehol
sem
marad el Ugyanakkor, amikor
a kisparasztság
becsületesen
végzi munkáját, a kulákság egy
része megkísérli szabotálni a
szántást és vetést Az ellenőrző
szervek azonban mindenütt leleplezik a szabotálókat és azok
ellen a legszigorúbb eljárást indítják.
*

.4 szegedi

munhasbiro-

uág ma, szerdán két szabotáló
kulák ügvét tárgyalja. Szombaton ismét egy szabotáló kulák
éli a szegedi
munkáshiróság

m u n k á l a t o k

huták ügyet tárgyat

elé. A szombati
tárgyaláson
Nagy György jánoshalmi
74
holdas kulák ügyét tárgyalják.
Nagy az 1946-os és az 1947-es
évben sem művelte meg rendc
sen földjeit és az őszi munká
latokat az idén Is szabotálja.
74 holdjából csak 15 holdat vetett be és az őszi szántásokat
sem végezte rendesem
•

A néhány napos

esőzés

Szeged környékén csak kis mér
tékben befolyásolta az
őszi
munkálatokat. A homokos tala
jon néhány órai szikkadás után
a gazdák azonnal folytaihatják
a vetést. Az eső egyébként igen
jó volt a vetéseidre. A röszkei és
baktói gazdák az esőzések után
ujabb kéréssel fordultak a vadásztársaságokhoz, hogy zavarják el a két falu halárából
vadübákat A hatalmas csopor-

Csak a éefpzé Nis- és küzép
parasztság leliet fania
a fö!s!bér 18 szövetkezeteknek
Megjelentek az u] szövetkezeti rendeletek

Nagyjelentőség® törvényrendeletek jelentek meg a földműves- és földbérlőszövetkezetek
feladatairól, működéséről, alap'
szabályairól és arról, hogy kik
lehetnék tagjai a szövetkezetek'
uek.
Az alapszabály értelmében a
dolgozó parasztság szövetkezeteinek a feladata, hogy a tulajdonukban vasry a bérletükben
levő földön előmozdítsák a
tervszerű mezőgazdasági termelést.
Ennek érdekében minden
erejükkel elő kell mozditaniok a gfpi művelést fs
közre kell működniük a termelési szerződések megkötésében.
Másik fontos feladata a szövetkezeteknek, hogy gondoskodjanak g, termeléshez szükséges
anyagokról, valamint a termények értékesítéséről és lehetőfog feldolgozásáról is.

fix uj alapszabályok

részletesen megszabják a szövetkezeti demokrácia irányelveit. Útmutatással szolgálnák a
szövetkezeti vezetők megválasztásához, íiatáskörük megállapításához és működésükhöz.
Messzemenő ellenőrzést biztosit az nj szövetkezeti alkotmány a bérlőszövefkezetek és föld mű vessző vetkezetek tagjai s/ániárn.
Az uj szövetkezeti rendeletek
legjelentősebb pontjai azok, melyek meghatározzák, hogy kik
nem lehetnek tagjai a szövetkezeteknek.
A rendelet szerint nem lehet
fökhnüvesszövetbezet és füldbérlőszövetkezet tagja:
1 . akinek a tulajdonában
levő ingatlan kataszteri tiszta
fiz a n r n l t a i b i r ő s á g
b ű n ö s n e k m o n d t a ki
Ttiomast

Az amerikai szövetségi bíróság bűnösnek nyilvánította
Thomas közlárvavágpárti képviselőt, az amorikaeHcncs tevékenységet
vizsgáló bizottság elnökét.
Thoniast és titkárnőjét többek közölt a kormány alkalmazol lai bérének hűtlen kezelésével és sikkasztással
vádolják. Minthogy a bíróság a négy fő vádpontot
fennlartolia, Thomas 32 évi
börtönnel és 40.003 dollár
pénzbírsággal büntethető.

a

munkáshiróság

tokban megjelenő vadlibák károkat okoznak a vetésekben. A
felázott talajon mos! már nemcsak hogy lecsipkedik a fiatal
vetést, hanem azt tövestül té
pik ki.

Könyvekről
Siefan Zweig:
Stendhal
(Dante)
6Y)7 egjelent magyarul is Zweig
mélyenszántó tanulmánya
Sfendhalról a modern lélekrajzi regény
megteremtőiéről,
francia nagyrealizmns e Bahac
melletti legkiválóbb mesteréről.
Mint ahogy igaz a;, hogg Franciaország a mult század végén
fedezte fel nagy fiát. ugy igaz
az is, hogy nálunk most hallani
róla először. Lukács György ismeretes tanulmányában
'Bal
sac, Standhal, Zóta-f a marxista
esztétika módszereivel, éppen a
három nagy iró összehasonlításával, elten léteik esztétikai lei
hegyezésével, a korabeli lársadalomszabia irodalmi problémák dialektikus
ábrázolásával
jelölie ki Stendhal helyét a
francia realizmus
kezdeteiben.

jövedelme meghaladja a 350 fit kérdés föl'evés ott inkább
aranykoronát, vagy a tulajdoaz íróknak, mig Zweig tanában és bérletében levő ingat- nulmányának írói, tehát szublanok kataszteri tiszta jövedel
me együttesen meghaladja a fektiv szemüvegén keresztül a
közönséghez szól. Meg akarja
400 aranykoronát.
és meg is szeretteti velünk HenZ . aki gazdálkodási módja ri Beyle-t, a hétköznapi Stendkövetkeztében egynél több ál- halt az első igazi individualista
landó alkalmazottat (éves, hó- polgárt, akit a kialakuló tőkés
napos, summás) tart, vagy rendszeresen több bérmunkást (nap- társadalom szükségképpen önszámost, részesmunkást) foglal- lelkének magányába taszit saki
koztat. Nem vonatkozik ez a lelkének marcangoló harcailxi
rendelkezés arra — és igy a teremtő harmóniát tudott vinni.
szövetkezet tagja lehet —. aki
Cfye ha már rólunk a kőegyetlen állandó alkalmazotton
zőnségről van szó, akkór
kívül kisegítésképpen (munkatorlódás, betegség, stb. miatt) a bő elméleti ismertetések után
ideiglenesen egy-két bérmunkást a kirakatokban szeretnénk látfoglalkoztat, vagy egy pásztor- ni jó magyar fordításban a hágyereket is alkalmaz;
rom Slendhal-remeket: a vö3 . aki ingatlanát vagy an- rös és feketét, a Pármai Cer.
nak egy részét bévbeadja — ki- tosa-t és a Lucien Lcnwen-tvéve, ha ez betegség, öregség, Hadd lássuk ujra a felejthetetrokkantság, kiskorúság, a de- len Stendhal alakokat, a franmokratikus pártokban,
vagy cia restauráció embereinek szenszervezetekben végzett munka, vedéseit, a lelki harcok bonyovégül a hadseregnél teljesített lult filmjét, hadd telitől jön a
szolgálat miatt, történik. Nem lelkünk
olyan
melankóliával
tartozik e pont hatálya alá az melyből mégis buzgó, élelforrásem, aki ingatlanát részben
fakadnak.
vagy egészben bérbeadja ugyan, sok, pozitivumok
de maga bérmunkát végez;
N. 5.
•
4 . aki a tulajdonában levő
nagygépekkel (cséplőgép, trak- ISjin: Ember és az elemek
tor, olajütő) üzletszerűen bérCsodálatos
közvetlenséggel
munkát végez;
vezeti be a szerző olvasóit
5 - aki ugyan alkalomsze- könyvének világába — ami nem
rűen, de nyerészkedés szándé- más, mint a világegyetem, benkával pénz-, vagy terményköl- ne naprendszerünk, kicsiny Fölesönzésse] (uzsorával), avagy dünk, rajta a földkéreg, az óceámások által termelt termékek, nok, a szelek, a villámok, vimások által tenyésztett állatok harok és mindaz, aminek az
Ember nz n ti tárra a földi téreadás-vételével foglalkozik;
ken. Mindaz, amivel meg kel6.
aki iparában egy tanon- lett küzdenie ez ősidőktől moscon kivül állandó jelleggel egy- tanig, amikor már majdnem igánél több idegen munkaerőt fog- jában tartja oz elemeket. De
lalkoztat;
csak majdnem.
akit az igazolási eljá- Erről mond bnllatiannl sokat
rás során feddésnél szigorúbb ez a könyv, amely sok regénynél
büntetéssel sújtottak, vagy köz- izgalmasabb: beszámol az emhivatali állásából politikai okok ber eddig elvégzett mnnkájáról
miatt elbocsátottak;
a Természet háztartásában, fő5 . akit bűntett, nyereség- leg a meteorológia és hidrolóvágyból elkövetett, vagy a de- gia konyháján. Hogyan alkalmokratikus államrend védelmé- mazkodott eleinte az állat öszről szóló törvénybe ütköző vét- tönösségével az elemek kényekedvéhez, majd a tudományos
ség miatt elitéltek.
felismerések utmutatása
nyoA földmövcsszövetkezet és
mán hogyan harcolt a termébérlőszővetkezet rendeletileg
szeti erök ellen és foglalt el
megállapított uj alapszabávelük szemben segyre njabb
lyai tebát most, már nemhadállásokat. Elragadó, ahogyan
csak a vezetőségből, haez a kitűnő természetbúvár-kölnem a tagok soraiMl is kitő »komázib« könyvében a mikzárják a falu kizsákmányoló
rokozmosz legfélelmetesebb jeelemeit
lenségeivel, miközben orra is
és a szövetkezeteket csakis a marad ideje, hogy műit és jedolgozó kis- és középparasztság lenkori tudós kutatók életéből
szamára biztosítják.
meséljen el érdekes epizódokat.

A dolgozók legolcsóbb közlekedési eszköze a kerékpár. A
hároméves terv a dolgozók sorsának javítását célozza, ehhez
pedig hozzátartozik az olcsó közlekedés lehetővé tétele
is
minél szélesebb rétegek számára.
1938-ban átlag 6200 kerékpárt gyártottak havonta, ami évi
74.400 drirnak felel meg. Az első tervévben 6700 darabos ál'
tagot irányoztunk elő és 8500-at értünk el. Túlteljesítettük
tehát az előirányzatot és messze magunk mögött hagytuk a háború előtti szinvonalat. A terv szerint 6000 kerékpárral kellett volna többet termelni, mint 1938-ban,
végeredményben
azonban 14.500 darabbal állítottunk elő többet. Ezt az eredményt elsősorban kerékpárgyártásunk racionalizálása telte lehetőué. A XVM-ben áttértek a folyamatos
gyártási a.
Eddig
ugyanis az volt a helyzet, hogy a különböző
munkafolyamatokat a legkülönbözőbb, egymástól gyakran távoleső
műhelyekben végezték. A nagy időveszteség mellett ez azt is eredményezte, hogy a selejtnek, nem volt gazdája. A sok ide-oda
szállítás közben nem lehetett megállapítani, hol végeztek selejtes munkát.
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Amióta áttértek a folyamafos gyártásra, egymás mellett
táncszerüen folyik a termelés. Nemcsak a nagy időveszteséget
küszöbölték ki, hanem a selejlcsökkentés terén is nagy eredményeket érnek el, mert a hiba azonnal megállapítható.
Ez
természetesen a termelés olcsóbbodását is eredményezte.
Az els&tervéo ragyogó termelési eredményének
köszönhető, hogy a dolgozók ma már részletre « beszerezhetik, rtz ele.
gendő mennyiségben rendelkezésre álló kedvenc
közlekedési
eszközüket, a kerékpárt.

ff klspénzii dolgozók takarékoskodását
fesz! lehelővá
az OSzH gakarékbéiyeg-nsozga'ma
Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet
a
takarékosságra
való nevelés érdekében országosan elindította a takarékossági
bélyegmozgalmat. Az OSzH keretében működő Szegedi Népbank Szövetkezet hétfőn sajtófogadáson ismertette e mozgalom lényegét.
Ezek szerint bárki egyforintos, külön e célra kibocsájtott
bélyeget vásárolhat. Ha 14 forint értékű bélyeget felragaszt
egy takaréklapra, ezt a Népbank Szövetkezet 15 forint ortékben takarékl>etétkönyvecskére váltja be. A kifizetés 10 hónap múlva válik
esedékessé,
de aki előbb akarja bélyegét
kiváltani, az az időközben esedékessé vált kamatokkal együtt
visszakapja pénzét.
Ez az ni rendszer az egészen
kispénzű dolgozóknak is módot
nyújt a takarékosságra,
erre
szoktatja az ifjúságot is. Ezen
tulmenőleg hasznosan
lendíti
elő gazdasági életünk fejlődését, mert megmozgatja a kisemberek, igy elsősorban a dolgozó parasztság heverő filléreit
és bevonja a gazdasági vérkeringésbe.
'A Szegedi Népbank Szövetkezet eredetileg a kisemberek
hitelellátására alakult, de a
régi rendszer kapitalista gazdaságpolitikája, a nagybankok
befolyása nem engedte, hogy
ennek a célnak eleget tegyen. A
Népbank Szövetkezet ma már
teljes mértékben igyekszik eleget tenni hivatásának, a dolgozó parasztságot, különösen az
ujgazdákat előnyös hitelben részesiti, további feladata a termelési cél szemelőtt tartásával
szövetkezetek pénzügyeinek
intézése, a kishaszonbérlők. a.
földbérlőszövetkezetek és a földmüvesszövetkezeteken belül alakult földbérlőcsoportok termelő munkájúnak hitellel való elő-

segítése. Szorosan együttműködik a Népbank Szövetkezet a
MOSzK szegedi kirendeltségével. A szövetkező kiseml>erek
pénzügyi megsegítésével
igy
hajtja végre az MDP szövetkezeti konferenciáján kijelölt, a
kormány által kitűzött feladatokat a szövetkezeti mozgalom
fejlesztése terén.
Néj}i k o H é g í s t a k
fiigvön
A Pedagógiai Főiskola József
Attila népi kollégiuma, amely
ebben a tanévijén kezdte meg
működését, vasárnap Algyőn az
EPOSz műsoros délutánján szerejjelt. Műsorunk kiemelkedő része volt a kamara-kórus dr.
Szeghy Endre vezetésével. Szavalatok népi táncok, tornaljemntatók színesítették még aj
előadást.
A kollégium s a főiskola ifjúságának ez volt az első nagyobbszabásu vendégszereplése.
Az ifjúság minden tagja lelkesedéssel ea akarással vett részt
ebben a munkában. A Pedagógiai Főiskola a jövendő nj magyar pedagógusokat neveli: a»
általános iskolák nevelőit.
A József Attila népi dollégiumra nem kevesebb feladat
vár, mint politikai, gazdasági
és társadalomtudományi szempontból megfelelő pedagógusokat adni a magyar népnek, hogy
kint az életben nevelni és tanitani tudjanak ugy, ahogyan azt
népi demokratikus
országnulf
tőlük megkivánja.

Eredményes
a
a

hirde'és
Détmagyarországban
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21.45: Időszerű kérdések. 22.10:
Hangos Újság. 22.45: Hangos
Heti Sporthíradó. 23.00: A Vöröskereszt közieménvei. 23.05:
Magyar nóták. 23.20: »Ö3Ök é»
utódok«. 0.30: Ilirek eszperantó nyelven.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
tea.. 18.00: Hanglemez. 13.15:
Ankét a rádiókritikáról. 18.30:
Ez Róma, Rácz György hanglemezreviije 19.00: Jobb későn,
mint soha! 19.30: Korunk zenéje. 20.30: A Rádió Szabadegyeteme. 21.15: Sziv kiildi szívnek szívesen. 22.00: A Rádió
jazz-zenekara játszik.

BUDAPEST l. 5.30: Hajnali
Dr. Gyurky Gyula ügyvéd á l
tal képviselt Szűcs Nándor ja- 6 3 0 : Falurádió. 6.45: Heggel)
Szeged-Tatabánya
Szegeden, NB II.
vára 1500 F t tőke és járulékai torna 7.1)0- Műsorismertetés
csapataink
vidéken
erejéig a szegedi járásbíróság 9.55: Áttelepítési kormánybizközleményei.
10.00:
1948. évi P. 1719/3. sz. végzésé- tosság
Szegedi rangadó az NB lll-ban
vel elrendelt kielégitési végre- Hirek. 12.00: Harangszó, híA Nemzeti Bajnokság 9-ik pedig Baján veszi fel a küz hajtás folytán végrehajtást szen- rek. 14.00: Hirek. 15.15: Ráfordulójára kerül sor vasárnap. delmet a JT, illetve a BMTE- vedőnél 1948. évi augusztus hó dióiskola: 15.55: MűsorismerA Szeged ezúttal i s idehaza ját- vel. Mindkét együttesre komoly 18-án lefoglalt 3777 Ft-ra be. tetés. 17.00: Hírek. 20.00: Híszik, ellenfele a tatahányai bá- feladat hámi es minden erejű csült ingóságokra a szegedi já- rek. sporthírek. 20.20: Hirek
nyászcaapat lesz. A találkozó ket latba kell vetniök, ha a rásbíróság Pk. 24.864/1948. sz. és krónika oroszul. 22.00: Hía táblázat 8. és 9. helyezettje táblázaton meg akarják tartani ,-égzéséveí az árverés elrendel- rek Mit hallunk holnap? 0.10
között erős küzdelmet ígér. Ér- szép helyezésüket.
tetvén, a végrehajtást szenvedő Hirek é s krónika franciául.
tesülésünk szerint a Szeged konA kerület I. osztályában lakásán és üzletében: Szeged, 0.20: Hirek és krónika angolul
díció- és labdaedzésekkel ké- csonka forduló lesz, mivel a ICölcsey-utca 3. sz. a. és folySzerda, november 10.
szül erre a mérkőzésre.
SzATE szabadnapos.
Idehaza tatva Szeged, Sajka-utca 1/b.
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
Mindhárom NB II. szegedi játszik a SzAK a KMTE-vel, szám alatt leendő megtartásura zeno. 8.00: Jó egészség negyed- K i s k e r e s t a d i i k R o v i t a
csapat vidéken mérkőzik. A a SzEAC pedig Mezőhegyessel, határidőül 1948. évi november órája. 8.15: Operarészietek. 9:
Adóközösségi tagjainkat felSzakszervezeti MTE Orosházán az SzVSE Kecskemétre megy hó 12. napjának délelőtti i/slO Viczay Tamás jazzegvüttese játhogy esedékes forgalmi,
az OMTK, az MKŰMTE Kecs- a NIVO-hoz.
órája tűzetik ki, amikor a bí- szik. 12.15: Magyar'nóták. 13: hívjuk,
keméten a KAC, az SzVSE peA II. osztály mindkét cso- róilag lefoglalt bútorokat, üzlet- Varsóiak. 13.15: "Asztali mu- valamint együttes ker. és jöv.
dig Csongrádon a CsMTK-val portjában teljes fordulót ját- berendezéseket, rádiót, divat- zsika*. 14.15: Könnyű
dalla- adójukat legkésőbb 12-én, pénkerül szemta. Az idegen környe- szanak. Itt legérdekesebbnek az árukat s egyéb ingóságokat a mok. 15.00: Rádióiskola. 16.00: «eken déli 12 óráig fizessék t*
a Szeged-Csongrádli Takarékzetre való tekintettel komolyan SzMTE—FDTC rangadó Ígérke- legtöbbet Ígérőnek, de legalább Sanszonok. 16.30:
Reflektor- pénztárnál, mert ellenkező e otfel kell készülnie
mindegyik zik.
fényben. 17.00: Szovjet napok tan kénytelenek leszünk késea
becsár
kétharmadrészéért,
csapatnak, ha sikert nkar elAz ifi bajnokság mind a hat készpénzfizetés mellett el fo-— szovjet emberek.
17.20: A delmi pótlékot
felszámítani.
könyvelni.
mérkőzése Szegeden kerül lebo- gom adni.
Vöröskereszt közleményei. 17.30 Adóközösségi iroda.
Az NB IIT. forduló érdekes- nyolításra, amelyek közül kiA
Szakszervezeti
Tanács
műsoSzeged, 1943 október 20-án.
sége a Tostás—Honvéd szegedi emelkedő a SzAK-MKUMTE
Csütörtökön, 11-én délelőtt 9
Kulin T.stván bír. végrehajtó. ra. 18.10: Roósz Emil egviitte
rangadó mérkőzés, amely a kö- találkozó. A feljavult piros-fese játszik. 18.40: A Falu Hang- órakor Lechner-tór 6. szám n'att
zel egyenlő erejű csapatok ira- kete és a. veretlen fekete-fehéja. 19.00: A Nép Rádiószinhá- a piaci kötött, szövött, r-'ivid,
mos küzdelmét ígéri. A Móra- rek találkozója iramos, nagy Fizess elő a
za. »A kétfejű sas prímása*. — bazár és készfehérnemii árasok,
város Jánoshalmán, a Rákóczi küzdelmet igér.
a
röfősszakosztilv
Délmagyarországra 20.35: Heti szemle. 21.00: Hang- valamint
lemezek. 21.40: Totóhiradó. — ülést tart. Megjelenés kötelező.
Asztalitenisz
Győzött nz MKUMTE,
vesztett az EMOSz SzIT
A SzAK újonnan szervezett
Vidéken mérkőzött mindkét ping-pong csapatát benevezte a
szegedi ökölvívó csapat a baj- kerületi bajnokságra. A tagtoborzást a szakosztály vezetősége
nokságért, vasárnap. Az MK
ELADÓ jó rádió 180., 50 kg-os HÁROMSZOBÁS, összkomfortos,
UMTE Halason a KKVSE-vel tovább folytatja. Uj tagok jemázsa 150 forintért, kottaáll- magas földszintes lakást
átadszemben 9:7 aránylwtn
nyert lentkezhetnek áz egyesület klub- BEJÁRÓ, mindenes főzőnőnek vány és hegedű. Ilona-utca 26. nék. "Kevés bútorral* jeligére.
Dóra, Dobó, Szilágyi,
Varga helyiségében hétfő, szerda, pén- elmennék. Árva-utca 16.
ALACSONY termetre perzsáláb- ORSZÁGÚT mellett magánház
©•őzeimével és Meggyesi dön- tek estie 6 órától felvételre.
BEDöNYKÉSZlTfiS, redőny ja- bunda eladó. Szt. Ignác-utca 1200 • fele gyümölcsös, siirtetlenjével. Az ÉMOSi SzIT a
vítás
Redőnyipartói,
Reformá6., IT. em. 8.
gűren eladó. Érdeklődni SornoSúlyemelés
bajnokjelölt Ciktával szemben
tus-palota, Melegforráskutnál.
ELADÓ: egy üzleti tükrös szek- gvi-ntca 21.. Koszorns.
alul maradt 12:4 aránylmn. CsaHírverő kupamérkőzést ren- ELETHU rmifogak, togtömés. rény. Munkásba zaspárnak lakás KETTÓSZOBA-konybá?.
ioetpataim n csupán Klein és Re- deznek vasárnap Felsőközpon- foghúzás felelősséggel, olcsó Ujszőrcgen. Tud. Oroszlán-utcai zos lakást megtérítéssel keredenczki IT. Indott győzni. A ton. A verseny keretében az árban Rácz Géza fogász, Mik- virágüzletben.
sek. "Száraz* jelig're.
többi
mérkőzés
eredménye: SzVSE és a Postás súlyemelői száth Kálmán-ulca 12.
BELVÁROSBAN
alápincézett CSONGRADl-sugáinti eme ! e ! es
Orosháza—Gyula 12:4, Nagykő- kerülnek szembe egymással.
W Alt t^.Vr tFri
a háromszobás komfortos magán- lakásom elcserélném ujszegedi
rös—Mezőtúr 12:4.
A TOTO hivatalos eredménye BÉLYEGI KEI veszek, eladok. házamat lakásátadással 35.000 hasonlóval. Tud.: Újszeged, T«Ft-ért eladom. Daróczy iroda, rockói-ntca 3.
Az T t U l v i v ő CSB t á b l á z a t a
Az I. csoport 12 találattal Falus bélvegkereskedés, a fo- Rákóczi-tér.
SZORA-konyhá.s nagy lakás sür1. Martfűi Cikta 4 52:12 8 1 szelvény nyert 150.189 forin- gadalmi lemplommal szemben. VILLAMOS-megállónál adómen- gősen átadó. Jelige: >Megegy«Iskola-utca
29.
tot.
A
nyertes
laskai
Mária,
tes
uj
ház.
kétszobás,"
előszo2.. Nagykőrös
zés«.
5 59:21 8 Tas kai Béla budapesti félkarú
nversgumlragasztó a liás, azonnali átadással 22.000 ELEGÁNSÁN berendezett búto8. Halas
4 36:28 4 hadirokkant trafikos leánya. A ANGOL
Vidra-uleánan
kaphatói
Üve4. ÉMOSz SzIT
4 28:36 4 II. csoport 11 találattal 13 szel get tessék hozni! Vidra-utcai Ft-ért eladó. Daróczy iroda, rozott szobák, lakások, üzletek
Rákóczi-tér.
5. MKUMTE
2 17:15 3 vény nyert egyenkint 11.532 fo- Kerékpárosnál i
közvetítő iroda: Kölcsey-u. 10.
6. Orosháza
000 tetőcserép, 110 folyóméter
3 24:24 3 rintot. A III. csoport 10 talájTrTTTN E É i:r: K
7. Makó
4 28:36 3 lattal nyert 100 szelvény egyen MOTOROK! Rendkívüli olcsó fenyőosziop, asztalok, székek el- *
áron eladók, 100-a.s, 125-ös, adok. Tulliusz kocsmáros, Új8. Mezőtúr
4 21:40 2 kint 1155 forintot,
ELV
ESZTETT
EM irat fá reá mat.
250-es, 350-eS, 500-as. Arany szeged. Bal fa-sor.
9. Vásárhely
3 12:38 o
megtaláló
20
forint^
jutalomban
kerék
motorés
kerékpárú
zeni,
10. Gyula
ELADÓ vasutaskabát.
Jobb részesül. Berg, Somogvi-u. 24.
5 24:56 1
Az NB I. táblázata
Kazinczi-utca 11. szám.
egvm lakást kaphat, ellátással.
1. Ferencvároi
8 49: 9 16 OPOSONGALLÉROS, nntriabé- Zoltán-utca 19., ajtó 2.
BHRKABATJÁT festetni, javitBirkózás
2. SzAC
9
13:12
12
lésü
háromnegyedes
férfikabát
JÓKARBAN levő irhabunda 8— lalnl akarja? Keresse fel bizaVasárnap Debrecenben meg- 3. MATEOSz
7 20: 6 11 eladó. Kazinczy-utca 6., I. 5., 10 éves leánynak eladó. Érdek- lommal Gábor Imréné, Ötharendezett országos vasutas sza- 4. MTK
7 20: 8 11 délután 4—5 óra között.
lődni Kiirnez csemegeiizlet. Ká- tom-utca lb.
badfogású birkózóimjnokság pe- 5. Kispest
7 19: 8 10 ÍRÓASZTALOK, kombinált be- rász-utca 9.
helysúly csoportjában Sipos a 6. Va"sas
Üzlet
7 16: 9 8 rendezések, mindenféle bútorok FINOM kivitelű használt hálómásodik, nagyközépben pedig
fest
,iMtit 3 Uzeu:
Káro'yi-utci
7
7.
Újpest,
18:14
vétele,
eladása
Singemé,
Tö8
szotabntor
eladó
délelőtt
11—
Zeienák a harmadik helyen végTápéi-utca 7.
8 14:24 8 rök-utoa 6., kapuval szemben.
zett. Vas József szolgálati íjé- 8. Tatabánya
1 óráig. Klapka (Uj)-tér 9.
9 13:23 8
osztása folytán nem tudott 9. Szeged
BELVÁROSI
helyiség
irodá8 13:19 7
órás és ékszerész F.L VDÓ egy Szakszonet. segéd- nak, miihelynek,
résztvenni a versenven. Az Sz. 10. Soroksár
raktárnak,
motor. mas áruval is fizethető.
11.
Csepel
9
18:26
6
Kárász-utca
14
VSE-versenyzők
teljesítménye
minden szakmának
megfelelő
12. SBTC
9 12:19 6 keresek kar- é s zsebórákat Kormányos-utca 9.
figyelemreméltó.
helyiség átadó. "Lelépés nél13. ETO
8 12:34 6 'veckerórál is), ezüstöt, bril- Jó állapotban levő cserépkályha kül*
jeligére.
14. Goldberger
8 11:16 5 liánsékszereket magas áron. — olcsón eladó. . ösz-utoa 13.
Rilptpnisz
15. Szombath. VSE 8 12:21 4 Ora- és ékszerjnvitást vállalok. FltATEK müszerészmesterhez frZLF.TH F.LYISÉG válaszfalakVasárnap indult a röptenisz- 16. Eistext
Szeged, megérkezett az eredeti kal átadó, vagy feléhez társat
8 9:27 2
bajnokság, amelynek első forVENNÉK 1500 kéve kukorica- »lndia« speciái gumiragasztó keresek. Ugyanott fiukerékpár,
Az NB II. táblázata
dulójában az Ipariskola és a
szárat Sárkányhegyi tanyámra .nyersgumioldat).
Kimérve Is üzleti szekrény éladó. Cira a
Kendergyár csapatai mérkőztek. 1. Előre
10 36: 6 19 szállítva. Sándor Leander", Pe- kapható a vezérképviselet köz- kiadóljan.
A két mérkőzés
eredménye: 2. Szolnoki VSE 10 22: 7 18 tőfi Sándor-sngárnt 49.
iparengedélyembe"
Ipar I.—Ipar II. 22:7. Ken- 3. Szolnoki MTE 10 17: 8 14 GÁZTŰZHELY egy sütővel, pi- ponti raklárában. Fráter mü- KOCSMA
szerésztneslernél. Szeged. Bem pénzes társat keresek vagy belderfonó I. —Kenderfonó TI. 21:8. 4. KMTK
10 30:11 13 ros zománcos
Kalor-kályha, tábornok (Róka)-ulca 2. U. o.városi üzletemet átadom. Ciin
A csapatlojnokságért ma este 5. SzMTE
9 33:13 13 használt hálószoba, ebédlő, kis kerékpárok, varrógépek spe- a kiadólian.
6 órakor a Kenderfonó II.— 6. BSzSC
10 15:16 12 szalongarnitura,
konyhaberen- ciális javítása. Békebeli tüz- HAZASSAGOKAT titoktartással
Ipar II.. holnap este pedig a 7. Phöbns
10 11: 8 11 dezés, stb. stb. eladó. Zárda- zománcoziás, nikkelezés, heg- létrehoz Fortuna általános közKeuderfonó I.—ipar I. mérkő- 8. MKUMTE
10 18:12 10 utca 20.
geszlések, gumik é s az összes vetitő iroda: Kqjesey-u. 10.
zéseket-játsszák le a móravárósi 9. OMTK
10 11:18 9 UOUKARATOK hosszú é s ró-alkatrészek kaphatók. Javítá- ÓCSKA kalapját ne "dobja el!
Altalá nos iskola tornatermében. 10. Textil ,
10 13:23 7 vid, férfi é s női mérték után sokért 1 évig felelek. Díjmen- Mencz kalapos ujjáfesti és for11. SzVSE
10 14:24 7 elsőrendű bőrből, festések é s tes műszaki szolgálat. — Ke- mázza. Dugonics-tér 2.
Ozeml l a b d a r ú g á s
12. NVSE
10 13:19 6 javítások szakszerűen készül- réknárkölcsönzés.
KEDDEN a Tisza Lajos-körati
A VAOSz—TádagvAr mérkő- 13. Drasch®
9 12:13 5 nek Csordás
bőrruhakészilőpiacon szegény hadiözvegy elzést ma délután negyed 3 óra- 14. KAC
10 13:24 6 mesternél. Szent Miklós-u. 7. DIÁKOK, irodák! Tömegbélve- vesztette erszényét. Házbére és
kor játsszák le a Hunyadi-téri 15. CsMTK
10 10:27 5 JÓKARRAN lévő női kerékpár get legma^asabtan veszek. Cízsirjegy volt benne. Besportpályán.
16. Mezőtúr
10 13:52 4 eladó. Cim a kiadóhivatalban. meket "Bélyeggyűjtő* jeligére. két
HALÓSZOBÁK és modern kony- csületes megtalálót kérem, adja
ELADÓ félhizott sertés, javí- hák leszállított áron kaphatók. le a kiadóhivatalban.
tott ürü. Temető-utca 1.
ERŐS gumiköpenv eladó, fuva- Uj-tér 2., asztalos.
DÉLMAG Y A DOHSZAG
LAKÁS
rosnak alkalmas. Petőfi Sándorpolitikai napilap.
sugárut 5.
SZE.GEDI félkomfortos
szép
Felelős szerkesztő:
Szerda, 10-én 7 órakor:
Blanco Posnet színvallása. — EGYÉVES sertés eladó. Rákóczi belvárosi lakásom elcserélném
DR. ANTALFFY G YORGT
Scapin csinyjei. »I» b. 3. előad utca 35.
hasonló budapestiért. "Gáz* jeFelelős kiadó:
TöRTEZÜSTóT,
óraszerkezeteCsütörlök, 11-én 7 őirakor:
Tükör- Bemutató b. 5. előad
ligére.
DR. ZOLD SÁNDOR
ket vásárol Tóth József órás, KIS bútorozott szoba idősebb
November 12-én, esta 7 órakor Aida »U« bérlet 3. előadás.
Szerkesztőség Jókai-utca 4.
ICárász-utca 13.
nőnek kiad. Tűzhely eladó. At- Felelős szerkesztői telefon: 493.
November 13-án délulán 3-kor: Trubadúr ifjúsági előadás,
JŐMINÖSÉGÜ használt háló- tila-utoa 20.
November 13-án este 7-kor:
Tükör »A« bérL 5. előadás.
Szerkesztőségi telefon: 103.
szoba eladó. Klapka-tér 9., 11SZÉP hálószoba
házaspárnak Nyomdai szerkesztőségi telefon
November 14-én d. u. fél 3-kor: Csongor és Tünde Szahadm. el. és 1 óra között.
kiadó. Cim a kiadólian.
este 8-tól: 673.
November ll-én este 7 órakor: Tükör «I« bérlet 4. előadás.
SPORT gyermekkocsi olcsón el- BELVÁROSI kétszobás
lakás, Kiadóhivatal: Kárász-utca &.
adó. Sági, Zrínyi-utca, 5, I. em. üzlethelyiséggel együtt
November 15-éu csto 7 órakor: Éva. Bérlelszünct.
átadó
Telefon: 325.
MEGVENNÉK nagy pehely pap- egyszobásért. »01csó« jeligére.
Tájszinház műsora:
lant huzatokkal. Pontos címet BÚTOROZOTT szoba 1—2 szeAz x-ei jelzett közloménvek
November 12-én, Kiszombor: KÉNYESKEDOK, Tornyos Pé- »Sürgös 2* jeligére kérek.
mély részére kiadó, konyha hasz- díjazottak
ELADÓ egy politúros rekamié. nálattal is. Zoltán-utca 17., 1. A Hírlapkiadó Kft. u v o m t í *
ter.
Szatymai-utoa 1L
F. Vezető: Koncz l.á-z.1
aitó hah
November 13-án, Sándorfalva: SCAPIN CSINYJEI.
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