Utolsó simítások
a szegedi liidon
Ara 60 fillér

Három élüzem Szegeden
A z országos munkaver- totta jó helyezését, azonban
kénytelen
senyek során szegedi az éluzemséget
vállalatokat, üzemeket már volt átadnia riválisának. A
többször élüzem jelvénnyel munkaversenyek kezdetén
tüntetlek lei. Kezdeti lendü- jó munkát mutató Délmalete alapján először a Do- gyarországi cipőgyár tovább
hánygyár nyerte Cl a kiliin- fejlődölt annyira, hogy ma
tetö cimet. Egv-két hónap már a DÉMA kapuja felett
múlva azonban fejlődésében is ötágú csillag ragyog. A
megállt és az fbrszág többi hid munkásai megőrizték fádohánygyárai elhagyták. A radságos és veszélyes munDohánygyár után a Délma- kájukkal szerzett kitüntetégyarország ért et kimagasló süket és ezzel Szeged hareredményeket. Már-már a madik élüzeme lett
legjobb üzemek sorába keA Dohánygyár 1tanárarült, de azután végképp ledottságából előretört
maradt.
és országosan harmadik heKezdetben a többi szege- lyet foglalt el. Az első időkdi üzeni nem fejtelt ki olyan ben
elkövetett
hibákon
munkát, amelyre a Szak- okult, leszűrte a tapasztalaszervezeti Tanács felfigyel- tokat. A brigádmozgalom sohetett volna. A nyár utolsó rán komoly javulás mutathónapjában váratlanul az kozik, ugy hogy további fejUjszegedi Gőzfürész és Lá- lődése várható. A faiparban
dagyár megszerezte a jel- a Winter kefegyár és a Levényt. A bizonyos fokig mezgyár is szép eredményehasznált gépi berendezésű ket mutat és az é*izcmekvállalat fűrészüzeme nagyon hez hasonlóan dolgozik. A
szép teljesítményt nyújtott Winter kefegyár még helyemennyiségi téren. Az előbbi zést sem ért él. azonban haévhez viszonyítva többszö- vonta javul, eredményei
rösére növelte
termését. szép helyet sejtetnek a jöEredményeket ért el az ön- vőben. A Lemezgyár viszont
költség csökkentése terén is. már felküzdötte magát a
Teljesítményét még jobban harmadik helyre. A gyár
kidomborította az a körül- munkáját érzékenyen hátmény, ho«y a vállalat láda- ráltatta a szük keresztmetüzeme akk
akkor meg nem volt szet, ezt most sikerült lételjes mértékben
jühasz- nyegében kiküszöbölni. A
Gázgyár is mostanában /előnáiva.
A nitmkn versenyek uj Sza- retör. A niunkaverscnyek
kellene
kaszának kezdetén az Uj- megszervezésére
szegedi Gőrcfürész és Láda- több gondot fordítani és akfivár következő kiértékelésé- kor még jobb eredményt érnek el.
nél is megtartót la helyét
WJgyanckkor élüzem lelt
A beérkező jelentésekből
a közúti Tiszahid* A megállapítható,
hogy a munMAVAG hidászainak lendühangulata az öszletes, tervszerű munkáját ju- kaverseny
szes szegedi üzemekben fotalmazlak ezzel
kozatosan javul s a nyersA munkaversenyek máso- anyag időleges kiesése ol^oz
dik szakaszának kezdetén kisebb nehézséget a verseországosan, Szegeden is. bi- nyek további, nagyobbarázonyosfoku lanyhulás volt nyu kibontakozásánál.
tapasztalható. Á kongreszszusi munka versenyeknek és JE7nnek ellenére természetesen még komoly hia Szeged —Debrecen közli
versenyeknek kellelt jönnie, bák mutathatók ki az üzehogv megváltozzék a ver- mekben a versenyekkel kapsenyhangulat, javuljon
a csolatban. Meg kell javitani
munka. Szeptember hónap- az üzemi bizottságok ternTfcban sokat javult a helyzet léssel összefüggő munkáját.
vera munkaversenyek terén és Ugyanúgy az üzemi
a javulásnak kézzelfogható senybizottságokét is. Minden
bizonyítékaként három él- erővel elő kell mozdítani a
tizeme lelt Szegednek. Azon- brigádmozgalom kifeji ődékívül az élre tört üzemek- sét, tervszerűbbé tenni a
Iiez más gyárak is felzár- versenyirányítást. A brigákóztak szakmájuk országos dokban kialakuló kollektív
h a m ad i k r-negyed i k h elyét szellem, az egymáson való
segilés és tanilás igen nagy
elfoglalva.
A versenyek során az Uj- mértékben hozzájárul, aliszegedi Gőzfürész és Láda- hoz, hogy a most háttérbe
gvárnak komoly versenytár- szorult üzemekből élüzemek
sa lett az államosításkor ha- váljanak, még több üzemi
talmas adósságokat átvevő dolgozó legyen élmunkás s
Lippai gőzfürész. A Szep- ezzel a szocializmushoz vetemberi kiértékelésnél a ver- zető átmeneti utat gyorsabsenytárs lett a győztes. Az ban tegyük meg.
Ujszegedi Gőzfürész megtarHATVANI JENÖ
Elkészül! az
párt

egyesült fengyel

munkás-

atapszabá'ySsrveze^e

Az egyesült lengyel munkáspárt most kiadott alapszabálytervezete hangsúlyozza, hogy az
uj párt a lengyel munkáspárt
ideológiáján alapszik. A tervezetet a december 8-ra összehívott
kongresszus, — amelyen a munkáspárt és) a szocialista párt ki-

mondja az egyesülést — tárgyalja és hagyja jóvá- Az egyesülési kongresszusra meghívták
valamennyi európai kommunis.
ta és munkáspárt képviselőjét,
úgyszintén Amerika, Korea, KIrja, India és Palesztina kommunista pártjait is.
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Kmáhan reménytelenné váíi
az imperialisták
helyzete
Párizsban változatlanul nagy
figyelemmel kisérik a kinai eseményeket. Francia megfigyelők azt hiszik, hogy még kedden
sor kerülhet Szn-c9au feladására. Nagy feltűnést keltett a
New York Herald Tribüné cikke, amely nyíltan megjósolja
Csang-Kai-Sek bukását. Á londoni rádió jelentése szerint Szucsaut a demokratikus haderők
teljesen körülzárták és a közeli
repülőtér elfoglalásával elvágták a szuosaui helyőrséggel való
utolsó összeköttetesi lehetőséget
ia.
Nankingban hivatalosan közöl tékyttiogy
a Kormónycaapatok kiürítették Paotiug é* Csengte
tartományi fővárosokat
és elismerték, hogy a kormániycsapatok helyzete Taujuan tartományi fővárosban is nagyon
rosszabbodott.
hadsereg állithatná helyre a békét és a rendet.

A
néphadsereg
Szu-Csan
előtt
Szu-csau várost a néphadsereg már teljesen' bekerítette és
északi irányból 7 kilométerre
közelitette meg. Egyre szorosabbá válik a Jao-van-nál font
gyűrű is.
A londoni rádió kénytelen
beismerni, hogy a kínai
helyzet reménytelenné vált
és hogV most már minden be-

következhetik. Elismerte a Londoni rádió azt is, hogy
a földreform a kinai nép
jelentős töbljségét meghódította.
A Knomintang-kormány iránti
gyűlöletet még jobban feléleszti
a nagy arányokát öltött veszteetésí rendszer is. A központi
ormánv csapatai nagyon gyengén vagy semilyen ellenállást
sem tanusitanak.

f

terelnöke lemondását és CsangCsung volt miniszterelnököt bízta meg az uj kormány megalakításával. Csang-Csung a kormány megalakítására teljesen
szabadkezet kapott, "de a kormányhatalom átvétele előtt Washingtonba repül, hogy ujabb
amerikai segítséget kérjen.

A Daily Express értesülé*
szerint
Caong-Knl-Sek arra készül.
Küszöbön
Csanghogy a fővárost Kantonba
helyezze át.
Kaí-Seh
bukása
Sokan azt hiszik, hogy a háboA Times newyorki jelentése rúba belefáradt kinai nép Csana-Kai-Seket lemondásra kényszeszerint
ríti az alelnök javára, aki
Szucsautől keletre a népkoalíció alakításáról tárgyalna
hadsereg teljesen szétvert®
majd a demokratákkal. A kinai
a nankingi 7-ik hadsereget.
A Daily Tclcgmph szerint Sang- nép amerikai segítség helyett
hayban attól tartanak, hogy a szivesebben látná, ha a népnéphadsereg három-négy napon
belül megnyeri a szuesani csaCsang-Kaí-Seh
helytát és akkor Csang-Kai-Sek korhelyxeje
válságos
mányával együtt vagy megbukik 'vagy kénytelen lesz elmeCsang-Kai-Sek
csapatainekülni. Amerikai
tudósítók
nankingi
jelentése
szerint nak szuesaui helvzeíe egéCsang-Kai-Sek minisztereinek is szen válságosra íordult. A
Az a meggyőződésük, hogy
népi hadsereg csapatai Nanelérkezett az az idő, amikor
lcing felé menetelnek, mia békéről kelt tárgyalni.
Egyro erősbödik az a vélemény, után megsemmisítették a 83,
hadsereget*
hogy még a legnagyobb mérvű kormánypárti
amerikai segítség sem tartóztat- Hongkongi körök szerint röhatja fel a kinai néphadsereget. videsen olyan koalíciós kora
A londoni rádió jelentése sze- mány alakul, amelyben
rint Csang-Kai-Sek hosszú vo- Csang-Kai-Sek ellen fordult
.'.akodás után elfogadta minisz- minden p£rt képviselve less

Hétfőn reggel kezdte meg kratikus erők megdöntésére
a budapesti
népbiróság és külpolitikai nclrézs'égeket
Csornoki Viktor volt kairói támasszon az országnak.
követ hazaárulási bünperé1947 januárjában Budanek tárgyalását. A
nép- pesten minden erejével arra
ügyész vádirata Csornokit akarta birni a Kisgazdapárhűtlenség bűntettével, izga- tot, hogy támogassa az ösztás bűntettével, népellenes szeesküvőket. 1917 februárbűntettel és többrendbeli fi- jában
zetési eszközzel elkövetett
Schönfcld amerikai köbűntettel vádolja.
vethez fordult, hogy támogasson egy Kovács
Az USA
kémszolgálatá- IJéía
kiszabadítása érdenah utasítására
...
kében megindított akciót.
A vádirat
megállapítja,
hogy Csornoki az 1915-ös Mint egyiptomi követ iráképviselőválasztásokat meg- nyitója lett a Magyarország
előzően került kapcsolatba elleni rágalmazó, félrevezető
az amerikai és angol misszió propagandának. Hivatalosan
birtokába jutott és
tagjaival, akiktől
szigorú titkokat tartalanyagi segitséget kért a
mazó diplomáciai iratoKisgazdapárt azóta külkat juttatott cl a nemzet
földre szökött egyes veellenségeinek,
zető tagjai számára.
1946 januárjában Ameriká- a magyar népi demokrácia
megdöntésére törekvő külba érkezve, ítzontial
felvette a .közvetlen kap- p(földi imperialisták ügynöcsolatot az oltani reak- keinek. Mint kairói követ
útlevél hamisítással foglalkociós magyar körökkel.
\ párizsi békekonferencia zott. Hazaáruló tevékenységét kémkedésre is felhaszután
nálta. Követi minőségét és
Az Egyesült Államok
útjait felhasználta
kémszolgálatának utasí- hivatalos
arra,
hogy
nagy fizetés eltására tért vissza Ma- lenében aranyat
és valulát
gyarországra
csempésszen
ki
az országés vett részt tevékenyen a ból. Csornoki kihallgatása
belpolitikai életben.
során beismerő vallomást
Honnan ered
tett.
a
demohráclaellenes
Hazaárulás
— dollárért
rágalomhadiárat
Az
elnök
ezután
ismertetCélja az volt, hogy a Kisgazdapártot felhasználja a te a vádiratot. Az elnök kérmagyar belpolitikai demo- désére

Csornoki Jehorgasztoll
fejjel halkan
vallotta,
hogy bűnösnek érzi inagát
Ezután beszámolt pályafutásáról. A további kérdésekre felelve beismerte, hogy
minden igyekezetével magas állásba akart jutni,majd
bevallotta, hogy élesen
szemhenáilott a Magyarországon kialakult demokratikus fejlődéssel,
Ezután az elnök áttért Csornoki Viktor valutáris bűnügyének tárgyalására. Csornoki beismerte, hogy a diplomata csomagokban aranvakat és
értéktárgvakat csempészett ki az országból.
A tárgyalás további folyamán teljest meztelenséggel
bonlakozott ki ennek a »dollár-diptomatánakf
sötét
üzérkedése a magyar demokrácia becsületével és jóhirnevével.
Csornoki a sző szoros
értelmében pénzért árulta a hazát.
A különböző hazaáruló üzletekből szerzett többezer
dollárt hazautazásakor Budapesten feketepiacon értékesítette.
A népbiróság ezután tanukat hallgatott ki. Majd a tanácselnök ismertette azokat
a külügvminisztériumLréS?/ben rejtjeles táviratokat,,
amelyeknek szövegét Csornoki eljuttatta a demokrácia

DEI.MAQYARORSZAQ

Ebben a bQnperben a
magyar dolgozó nép a
Icgsulvosabbj a legszigoA agyar nép
rúbb büntetés kiszabáa legszigorúbb büntetési sát várja
várja
s ez felel meg az igazságAz elnök kérdésére Csor- nak.
noki elismerte, hogy KairóAz ítélet i halál
ban önhatalmúlag és jogellenesen tömegével hosszabEste 6 órakor hirdette ki
bította meg az útleveleket, az iléiclet dr. Olti tanácsazl sem tagadta, liogv
elilőlí dr. Csornoki Viktor
urevrléket Is hamisítod, hazaárdlósi
bűnügyében,
m!;ide/.l persze megfemely szerint
lelő ellenszolgáltatásért.
főbüntetésül kötél általi
Bodonvi Márton, a néphalálra, mellékbüntetéügyészség vezetője vődbesül pe<H'» teljes vagyondciien megállapította, liogy
elkobzásra ítélte. a vádiolt bűnösségé valamennyi vádpontban bebizo- Olti tanácselnök ezután isnyult. Az egyes vádpontok mertette az itélet indokoláIsmertetése után foglalko- sát Hangsúlyozta, liogy a
zott Csornokinak azzal a vádiolt a demokratikus áltervével, hogv a volt köz- lamrcndbon magas állást ért
társasági elnököt és csa'ád- el és mégis a demokratikus
iát külföldre szökteti. Meg- állainrend. rombadöntötl haállapította, hogy ez a cse- záját hősies erőfeszítéssel
lekménye is kimeríti a vád- újjáépítő magyar nép békéiratban foglalt bűncselek- je. nyugalma, valamint külményt
földi államok előtti becsüellenségeinek, a külföldi hatalmak képviselőinek.

lete ellen tőrt Súlyosbító
körülménynek vette a bíró
ság a bűncselekmény halmazatát, a hűtlenség és az
államrend megdöntésére irányuló bűntett folytatólagosságát magas hivatali állását
legmagasabb iskolai képzettségét, továbbá azt. hogy az
államrend
megdöntésére
külföldi hatalmak erőivel is
kapcsolatot keresett és teremtett,
fehát külső és belső ellenséges erőkkel szövetkezve tört a dolgozó magyar nép á'lamrcndje,
nyugalma és békés fejlődése ellen.
Az ítéletet Bodonyi Márton, a népügyészség veze
tője tudomásul vette, a védő
semmiségi panaszt jelentett
be a NOT-hoz és ehhez csatlakozott a vádlott is.
A tanácselnök kérdésére
a vádlott kegyelmet kért.
Ezután a népbiróság kegyel
mi tanáccsá alakult át.

Magasan lengve v e z e s s !

Párt- és szakszervezeti zászlókat

avatott a Magyar
Bensőséges ünnepség színhelye volt a Magyar Kender njszegedl gyártelepe. Már a kora reggeli Órákban megélénkült
a
gyárkőrnyék, megérkeztek
a
budapesti vendégek Is: Rattkó
Anna, a textilmunkások szakszervezetének főtitkára, Mészáros Rózsi, n Szaktanács kult
osztályának vezetője. Futár Jfi.
^sef, a Magyar Kender' budapesti központja MDP propagandistája. Megjelent a zászlóavatáson dr. Zöld Sándor belügyi
államtitkár cfvlárs Ls feleségével, aki nz egyik zászlóanya
tisztségét töltötte bc.
A hatalmas kultúrtermet teljesen megszállta a gyár munkássága és a
hozzátartozók.
Mert volt ott látnivaK elég! A
gyár kulturgárdája alaposan felkészült, hogy az ünneplés méltó
legyen ahhoz a küzdelemhez,
melyet a gyár munkássága vivőit üzeméért ugy a pilitika,
mint a munka frontján.
Romokbál. törmelékekből
építették nffd a gyárat és az újjáépítés t harcos Cptimizmussai
ai
MKP, maid az MDP vezette.
10 órakotr a

válik. Élni tudtunk a szabadságunkkal hangsúlyozta, a munka uj forradalmian más formámáját teremtettük meg,
nap,
mint nap bebizonyítottuk, hogy
szövetségeseinkért
áldozatokat
is hajlandók vagyunk hozni.
Egységesek vagyunk a
harci
szellemben, egységesek a harci
elméletben. Leszámolunk a siránkozó kispolgári pacifizmussál n pártban is, leleplezzük a
belső ellenségeket.
A közönség felállva ünnepette a Szovjetuniót, a Vörös Hadsereget, Sztálin és Rákosi elvtársakat, akiknek eredményeinket köszönhetjük.
Rattkó Anna elvtársnő
a
zászlóanyák nevében szólt és
különösen a munkásnők szerepére hivta
fel a figyelmet a
szakszervezeti
mozgalomban.
»Az egyenjogúság munkánkban
rejlik, politizálnunk kell, mert
már egyszer az urakra bizhik
a politizálást és, azok elpolitizátták hidainkat,
gyárainkat,
férjeinket, fiainkat.

E zászló
a jólét

a

munka,

képzőművészeti
kiállítást
meg Kiss József gyár-

nyitotta
vezető, majd az uj
könyvtár
megnyitása következeit,
amit
örömmel jetentett bc Földi Mihály elvtárs
ld Komócsin Mihály elvtárs
emelkedett ezután
szólásra.
•Nehéz és küzdelmes ut hozta
ci idáig a munkásságot* mondotta többek közölt, de ez nem
volt hiábavaló áldoznthozatnl.
Mert most ünnepelhetjük orőfeszltéseinkeL A reakció gáncsa
sehol az országban nem tudta
megakadályozni munkánkat. A
m ti nkásság os ztáhjs zolidarifása
volt a mi erőnk. F.gy mindért,
mindannyian egyért. Így építünk egy újvilágot,
melyben
nincsenek
kizsákmányoltak
Tovább küzdünk a tekéért, szabadságért,
szocializmusértI*
Utána Fulár József elvtárs
tartotta meg ünnepi beszédét.
Kemény szavakkal mutatott perspektívát a gyár munkásságára.'{

a virágzó népi demokrácia zászlaja legyen!«
E szarokkal kötötte rá a
szakszervezeti zászlóra a szallaqját, melynek vörös selymén
ragyogott a gyár neve, a gyár
képe himzéssel áttörve. A másik oldalán kalász,
kalapács,
körző jelképezte a
dolgozók
összefogását és a földgömböt a
©Világ Proletárjai
Egyesüljetek* felírás keii'ette b e
A pártzászlót először Zöld
Sándomé díszítette fel, melegszavakkal adván a gyári élcsapat kezébe Majd a többi zászlóanya is elhelyezte szallagját a
két zászlón, miközben a dalárda
a ©Zászlóbontás* cimü dalt éne.
kelte. A zászlókat Marjai Ilona
a munkásság, A'fc.t János a gyári
MDP részéről vette
át.
•

Az ava/ás után kultúrműsor
következeti, melynek
sikeres
megszervezése
Csikós Istvánné
elvlárs kullurvezelőnek
érdeme. Három Győri Illési Jstván
verset számit Varsányi Péter,
Vizi Vilmos. Szabó Magda. Viszenszlij »ítucsii daU-át Turza
O rrirpválfozoít Péter énekelte. Dunai István he.
grdün adta elő Vécsei Ferenc
amikor a munkásosztály már \ aise Trist-jét és Rloch Kondr,
hatalmon belül van és munkája certújál Zongorán kísért
József A sziniiítszO
u dicsőség, becsüld fogalmává Bánfalvi

v.j helyzetben
/

Kender

csoport Szimonov az
„Orosz
kérdés* cimü színjátékból adott
elő részletet igen jó alakításokkal. Kirobbanó sikert aratott a
frissen alakult nép' lánccsoport,
melyet Szabó Pál tanított be.
Nem kisebb volt az érdeklődés a képzőművész, — fényképkiállítás iránt sem, ahol lakatos, Papné, Kakuszi,
Sánta,
Barálh nevekkel láttunk kitűnő képeket, melyek1 a munkás
valóságot ábrázolták.
Megtudtuk, hogy a gyári feslökőr
a
rajzoló üzemből nőtt ki és a
gyár vásznakkal,
keretekkel,
festékkel
segíti a
fejlődőképes
munkásmüvészeket.
A szép ünnepség az Internacionálé eléneklésével ért véget.

Kedd, 1948 november 18.

Átadják az ügyészségnek
a h lefcsaló Szittner Jánost
*z Árpád

nvotndn

alszövelkexel

vezetőjét

Egy régen lappangó és húzódó bűncselekmény került napvilágra az elmúlt
napok Ixvn.
Szittner Jánost, a szegedi Arpád-nyomda vezetőjét a rendőrség letartóztatta, mert a szövetkezeti törvényt körmönfont
módon kijátszotta és

goknak. A másik még cifrábh.
Szittner a sárvári cukorgyártól
az általa készítendő papirzsákokra több mint százezer forint
előleget vett fel. Első hallásra
kissé érthetetlen, hogy állami
vállalat ily nagy összegű előleget ad még nemlétező árura.

ezzel megkárosította nz államot, de megkárosított számtalan kisembert Ls.

« sógor bennt Q) a cukoro-vür

Szittner özemét szövetkezetté
alakította át, de olyan módon,
hogy a részvények
többségét
anyósával megosztva maga tartotta meg. Egy kis töredéket
ráerőszakolt a nála
dolgozó
munkásokra azzal, hogv a ©szövetkezetben* csak az dolgozhat,
akinek részvénye van. A részvényvásárlásra kötelezett munkások igy mint az üzem ©tulajdonosai* fizetést nem kaptak,
hanem ©részc^edésj-előle^ fejében folyósított nekik bizonyos
— a normális fizetésüknél jóval
alacsonyabb összeget.

De érthető, ha tndjnk, hogy

igazgatóságában.

„A mór meífeftc

köte-

lességéi" — a mór
el ahar menni

Szittner azonban nem elégedett meg a nagv előleggel, hanem a cukorgyárnak időköztjen
leszállított és részben kifizetett
cukorzsákjaira az egyik szegedi
banknál 40.000 forint kölcsönt
vett fel. Majd további 40.000
forint hitelt eszközölt ki a nemlétező követelés alapján
egy
pesti vállalóitól is, utána pedig egy magánszemélytől 20.000
A ©szövetkezetnek* igazeató- forintot csalt ki.
ságot is választott
Szittner,
Szittner . azonlan megérezte,
ugy, hogy családtagjait helyezte be az ©ügyvezetésbe*. Vezet- hogy hamarosan kitör a vihar
alkalmazottaiték is az ügyeket, olyan módon, és kijelentette
hogv a könyveket, az elszámo- nak, hogy kiválik a vállalóiból
lásokat a kényszertagok eolia és tetszésükre bizza annak tosem látták. Szittner az ülé- vábbvitelét. Dc nem jól széknisekre is elfelejtette meghívni tott és a többi reakciós, kapitalista sorsára jutott,
mert
őket. munkásai felismerték a helyzetet és megtették a feljelentést
A
cahorzacskó,
ellene
bünügyi zárlatot kérve a
meg a sóitor
vállalat vagyonára. A szegedi
Leginkább B-RstAs katona- bank is megtette feljelentését
tiszteket, vagy egyéb lecsú- és a többi hitelező is rá fog
szott egzisztenciákat
alkal- jönni most mlr a csalásra.
mazott.
A ©tagok* közöl egyébként,
Igy könnyen sakkban tudta tar- sokan csak most tudták meg,
tani a szakképzettség nélküli al- hogy egyáltaláhan tagjai a szökalmazottakat, de menye sem vetkezetnek. Szittner ezeket, hámaradt ki a társulatból, leg- tuk mögött ©léptette bo«, megalább is a fizetést illetően. Fiá- hamisítva aláírásukat.. iey nkiírnak pedig az üzemben haszná- ta megosztani a felelősséget,
latlan gépekért fizetett tetemes ami elöl most menekülni akart.
bérösszeget havonta a szövet- De nem sikerűit neki, mert a
kezet számlájára. Ilyen jóme- rendőrség elfogta és kihallganetelü családi üzlet azután meg- tása ntán átadja az államkívánta a reprezentációt is és ügyészségnek.
autót kellett vásárolni
pesti
utazgatások, kirándulások célItt azután az is kiderül, hova
jaira.
tette Szittner a sok elpanaináDe ez az egyik oldala a dol- zott pénzt?

Az aggobal koplaltatták, közben
idegen apácákat hizlaltak
a szerefefházi „kedvesnövérek"
Az államügyészség telartóztatla
A szeretotházi apácák sikkasztó rendfőnöknőjenek, Koltay
Erzsébet Modentának ügyében
a rendőrség tovább folytatta a
nyomozást és ujabb érdekes
adatokra bukkant ri. Kiliallgatták a szegényeket, a szeretetház hét sovány esztendőt látott
lakóit, akik elmondották, hogy
amikor kenyérfejadagjukat az
utóbbi időben titokban lemérték, az
25 deka helyett csak 14 deka
volt.
Egy szegény szá jából tehát naponta 11 deka kenyeret loptak
ki a lelkiismeretlen apácák.
Amikor ezért panaszkodtak Modentánál, a ©kedves* nővér az
ajtóra mutatott:
— Ha nem tetszik itten, takarodjanak!
Egy öreg rokkant, aki az
éléskamrát kezelte, elmondotta,
hegy amikor este a kamrát lezárta, mindig megszámolta a
kenyeret. A kamrához kulcsa
rajta kivül egyedül a rendfőnöknőnek volt. Reggelenkint
mindig megdöbbenve
észlelte,
hogy 10—12 vekni
hiányzik.
Amikor erről Modenta nővérnek
jelentést tett, az bosszúsan legyintett:
— Bizonyéra rosszul számolta meg!
Az is kiderült, miért volt
szükségük az apácáknak arra,
hogy a szegényektől elvonják
a falatot és a jegyek biinöB kezelésével a közellátást is megkárosítsák. Napirenden voltak

Kotlái

a főnöknőnél a vendégeskedések,
naponta átlag 8—10 apáca
jött kintről, akik azután jál
ettek-ittak
— &mig az ápoltak
gyomra
mind hangosahían korgott az
éhségtől.

A szeretetházban tehát nyilván igen furcsa ©keresztényi
szeretet* érvényesült.

Modeniúl

Koltay Erzsébet Modcntát á
rendőrség hétfőn átadta a*
államügyészségnek, amely elrendelte előzetes letartóztatását.
Előreláthatóan nemcsak a közellátás érdekeit veszélyeztető
bűncselekmény és hűtlen kezelés, hanem egyszerű lopás és
sikkasztás miatt is eljárás indul ellene.

a demokratikus nők egyre nagyobb féri
hódítanak
gazdasági és politikai életünkben
A Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége vasárnap tartotta
meg a városháza közgyűlési termében nagyszegedi konferenciáját. Kazocsa Istvánné megyei
titkár nyitotta meg az értekezletet. Az elnöklő Havalecz Istvánné népjóléti tanácsnok bejelentette, hogy ezután rendszeresen félévenkint tartanak
konferenciát. A Magyar Dolgoztok Pártja nevében Gera Piroska, a szakszervezetek nevében Biher Ilona üdvözölte a
megjelenteket, a polgármester
üdvözletét
pedig dr. Viola
György tiszti főorvos tolmácsolta. Több Üdvözlet után Sásdy
Károly né központi kiküldött beszédében rámutatott arra, hogy
a demokratikus nők egyre nagyobb tért hódi tanak.
Vázolta az MNDSz csopor-

tok fejlődését, melyeknek tagiü'
kiveszik a részüket mind az oktatásból, mind pedig az iapri
és mezőgazdasági munkaversenyek bői.
Számos hozzászólás következett ezután, amelynek keretében a közben megérkezett
Dénes Leó elvtárs, polgármester hangoztatta, hogy a ktizIgazgntásban is egyre komolyabb szerepet kapnak a nők.
Jelenleg például két tanácsnoki
tisztet asszony tölt be Szegeden.
A konferencia résztvevői végül
ttdvőziőtávirotot küldtek Fnrkas Mihály elvtárs, honvédelmi miniszternek, iuajd határozatban tiltakoztak
Mindszenty uszitó politikája ellrit
és a Szózat eléneklésével fejezték be a megbeszéléseket.
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Miért izgulnak Zsigmondiék
és miért nyugodtak a cMA^OAG-v*sasok)
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November 21-én döntő jelentőségű esemény évfortfulóját ünnepli a magyar munkásmozgalom s az egész
dolgozó nép. 1918-ban ezen a napon alakult meg a Kommunisták Magvarországi Parija. Az évforduló előestéién, november 20-án, szombaton ltákosi Máátyás elvtárs mond nagy beszédet a Sportcsarnokban a nagybudapesti pártaktíva előtt. A beszédet a rádió is közvetíti.
Vasárnap nyílik meg Budapesten a Magvar Munkásmozgalmi In'ézti nagyszabású kvj'Jüáa, mely feiőlcÜ munkásmozgalmunk minden történelmi emlékét a mozgalom gyökereitől kezdve. A kiállítás anyagát később vándorkiállítások keretében a magyar vidéknek ls bemutatják.
Szeged dolgozói n j hidjuk felavatásának napján ölik
a KMP mega'akulásának 30-tk évfordulóját és ez a tény
I '/önös jelentőséget ad az ünnepnek.

November

tízezrek

Csupa derült arcu. jókedvű emberrel találkozik az
ember a közúti hidon. A
nagyobbára szegediekből álló betonozók, akik először
dolgoznak hidon. ugy viselkednek, mint a szabadulás
előtt álló szabóinasok, amikor a "remeket*, a vizsga
tárgyát képező öltönyt ké-

Igozó a Szabad Népért
MiívéisZt

matiné

3
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a szegedi Nemzeti

Színházban

A Szabad Népet ünnepelték alkalmazottak
és az egészség-1 dékul a Szabad Nép terjesztévasárnap Szeged dolgozói Nép- üyi alkaglmazottak
szakszerve- j sében résztvett elvtársak számá'
nevelők, Szabad Nép agitátorok ele- Nem utolsó sorban
kell ra. A Wiener Saagerknáben kóés mind azok © ültek össze a megemlékezni
a
falujárókról, rusa csendült fel, utána Hetés
szegedi Nemzeti
Színházban, akik mindannyian kitűnő mun- György
Demján Bednij: »A
akik október hónap folyamán kát végeztek és tömegével sze- Fő-utcánt cimü versét szavalta
szabad idejűk
feláldozásával rezték az előfizetőket, e mel- megrázó színészi erővet Nagy
telkesen és eredményesen mű- lett jelentős népnevelő
felvili. ünneplésben részesítették Pécliy
ködlek közre-a Szabad Nép ter- gosiló munkát is végeztek.
Blankát is, aki Ady és Majajesztésében. Nagy
családként
Komócsin elvtárs szavait n a © kovszkij verset szavalt Váralzsúfolódott tele a szinház ün- érdeklődéssel figyelték, é s az jai Magda Gorkij »Anya* cimü
nepien feldíszített nézőtere, a egész szinház közönsége hosz- regényéből adott elő részletet,
ízinpadot pedig Lenin, Sztálin, szan, hangosan tüntetett Mind- Csengeri Judit pedig
Illyés
Rákosi és Révai elvtársak ha- szenty ellen, amikor a kleriká- Gyula »Ncm menekülhetsz* citalmas arcképe díszítette, kö- lis reakció aknamunkájáról be- mü versét mondta el mély átér.
fcépen a Magyar Dolgozók Párt- szélt
zéssel Kövesd! Pál operaénekes
ja jelvényével a Szabad Nép
— Fokozottabb
népnevelő Musszorgszkij Hovancsinájából
egyik kina-vitott példánya volt munkával segítsük elő a népi énekelt, Varjas Anna a párisi
látható Horváth Márton á bé- demokrácián keresztül a szoci- nemzetkőzi
zongoraverseny
kéért vezércikkével
alizmus építését, — fejezte be győztese
Chopin, Bartók é s
A Déikeriiletí Dalos Szövet- b^zédét, majd felzúgott a taps Debussy müveiből játszott. Kiség 500 tagú kórusa lépett el- és egyszerre mozdult meg min- emelkedő száma volt a művészi
lőnek a színpadra és Kertész den ki, hogy felálva ünnepelje matinénak Csajkovszkij 1812.
Lajos elvtárs vezénylésével a és éljenezze Rákosi Mátyás elv- nyitánya, amelyet a szinházi és
s a Magyar Dolgozók rendőrzenekar adott elő Vaszy
köztársasági indulót és a szo- társat
cialista forradalom indulóinak Pártját
Viktor kiváló vezénylésévet A
Otemével valósággal feltüzesüet.
forru haugulatu ünnepség az
Ünnepi műsor
te a hallgatóságot. Gáti Pái
Internacionáléval ért véget
Majakovszkij: Lenin cimü köl- kezdődött ezután mintegy ajánteményéből szavalt, majd ifj.
Komócsin Mihály elvtárs az
MDP nagyszegedi pártbizottsá.
gának titkárhelyettese szólt 02
zgYbegyüliekhez.
Felhívására
Búna
felállással emlékeztek
tneg az elhunyt Papdi György
elvtársról.

21-én

ünneplik

a hid avatását

szitik. Érthető ez az izgalom. hiszen ők a demokrácia előtt vizsgáznak november 21-én a kétsoros zakó
készítésénél sokkal
nehezebb »iparágból«, a hídépítésből.

A MAVAG szerelői
öreg legények már ...
A MAVAG szerelői öreg
"mesterlegények* már Kovács István főszerelőmester.
Csurgó szerelőmester. Takács Lajos főbizalmi, Csorba »Náci« és a szerelők.
Hegedűs és társai, a szögecsel ők arcán nem
látszik
semmi illetődöttség. Ok már
egy-két remekmunkát bemutattak, egy-két hidat felépítettek.
— Most már csak az utolsó simitások vannak hátra

Nagyfiúk

a

Gyárak, Üzemek, vállalatok, közti!elek, gyűlések
sorozatán a f e k e t e reakció e l l e n foglalnak állást
A dolgozó magyar nép egyre
erélyesebben követeli, hogy a
kormány akadályozza meg
Mindszentynek, a fekete reakció nagymesterének, a háborúra sóvárgó amerikai imperialisták bérencének aljas, népellenes, fasiszta tevékenységét. A
városokban, falvakban gyűlése-

ket tartanak,
határozatokat
hoznak, feliratokat szövegeznek,
amelyben mindenhol egyöntetűen Mindszenty ellen foglalnak
állást.
A í elmúlt napok folvamán
Szegeden a legtöbb
gyárban,
üzemben, közületben állást foglaltak e kérdésben.

A prímás a kuíáhohka! egy ült
a dolgozók ellen
szervezkedik
Szeged legnagyobb üzemének, megrendszabályozását.
az ujszegedi Magyar Kendernek
— "Kérjük a kormányt, akadolgozói a következőket írják:
dályozza meg, hogy az álta— Kérjük, hogy a lelkek bélunk újjáépített
templomok
kéje és a demokratikus fejlőszószékeit, iskoláink katedráit
dés érdekében tiltsák be a
jobboldali uszításra használMindszent.v-féle
politikai
ják fel
gyűléseket és
akadályozzák — írják a Lippai fürészüzem
meg az egyházi reakció jobb- munkásai. A Dohánygyár, a
oldali tevékenységét... —
Kotrótelep, DÉMA cipőgyár, az
A Pick szalámigyár gyűlésén Ujszegedi Gőzfürész és Lámegállapítottá^ nogv
dagyár, a Póló cipőgyár, a Ti"Mindszenty a
knlákokknl szamalom, a Gázgyár dolgozói
együtt a dolgozók ellen szer- betűén a legsürgősebb intézkevezkedik.
déseket kémek
Mindszentyék
A rókusi Konzervgyár, az Orion ellen.
bőrgyár dolgozói, a legerélyesebb hangon utasítják vissza Undorral
vegyes
Mindszenty támadásait a defelháborodással.,,
mokrácia ellen. A Villamosvasút, a városi kertészet, a Köz— Uudorri! vegyes felháboponti Fa- és Malomipari Kft.
rodással látjuk Mindszcutyékdolgozói ugyancsak erélyes hannek a magyar népre már anygon követelik a fekete reakció
nyi bajt zúdító politikájának

bHliárd-

gázgyáriak

semmiben sem maradnak a
MAVAG ós a Zsigmondi
részleg mögött. A Farkas
Lásizló vezette brigád tagjainak. Pópity, Farkas, Vidács. Szenté, Boros szaktársaknak például a hid alall
majd tízméteres é$ mázsás
kábel- és gázvezetéktartó rácsozatot kellett elhelyezni a
hid egész hosszában, állvánv nélkül. Egy darabig ^
áradó Tisza felett, lebegve
kínlódtak. Pópity azonban
egy lehető
legegyszerűbb
szerkezetet "konstruált*, ez
Lebegve
biztonságosabbá lelte az
ax áradó Tisza Mell
egész szerelést — és döntőMunkában, lendületben, en meggyorsította a munkát,
leleményességben a Gázgyár
Nagytakarítás
és a Villamosvasút emberei
a
Roosevelt-téren

Mindszenty megrendszabáíyozását

a munkában
— A Szabad Nép
kampány
gtején 503 előfizetője volt kőzponti lapunknak Szegeden, —
mondta beszámolójában Komócsin elvtárs — ma 5214 a
szegedi előfizetők száma.
A
számszerű
eredményen kívül
Síinek a jelentősége abban
is
meginuíaíkozik, hogy
sikerüli
megmozgatnunk párttagságunk
igen nagy részét. Október 31-én
például több mint hatezer elvtársunk agitált o Szabad Nép
mellett és kereste fel Szeged
belterületének és a környékbeli
lanvavilágnak dolgozó munkásságát, parasztságát, s végzett
felvilágosító, népnevelő munkát. A legszebb eredményt Rókus II. pártszervezet érte ét,
ezért a pártbizottság uj rádióval jutalmazta. A második legjobb eredményt Móraváros /.,
f f . érte el, jutalmul
asztalt kapnak a pártbizottságtól Jő eredményeket
ért még
el 0- és Ujsomogyitelep,
Belváros IV. és Felsőváros,
üzemi
vonalon: DÉMA, Lippai 'üzem,
Winter
kefegyár,
Gyulagyár,
Felsővárosi cipőgyár. A hivatali
szervezetek közül elvijárt a várás házi, a kisiasut, a szinház,
a szakszervezetek
részéről pedig a textilesek, a kereskedelmi

— mondják a Zsigmondicég. a MAVAG munkásai, ha
a hídépítésre terelődik a
szó. A szerelők simítása abból áU, hogy a hid kétoldatára ideiglenes célra felszerelt. fiatalinas.
darubirtó
hídrészeket a "konzolokat*
vágják. A Zsigmondiék kövezői a Tisza feletti hidrész
utolsó négyzetmétereit burkolják. Az aszfaltozók azonban tényleg az "utolsókat*
simítják. Sokkal
később
kczdtek v mint a kövezők, de
már túlhaladták őket és füstöl köpködő kazán "ütegük*
a szegedi hidfő két tornya
körül sorakozott fel
Hétfőn reggel bő pászlókban zuhogott a váratlan
őszi zápor, dc ennek ellenére a kövezés, aszfaltozás
rendben befejeződik.

A MAVAG és a betonozzást végző államosított Zsigmondi-ccég munkásai helyet mostanában a Gázgyár
es a Villamosvasút emberei
a »nagy fiuk* a hidon.
A villamossíneket lefektették. bekötötték, a lámpaoszlopokat a hid mindkét
oldalán, a Tisza
mindkét
partján felállították már. A
szerelők a közvilágítás huzalait feszitik az oszlopok
között.

Szegeti dolgozói

Akik é ' e n j á r n a k

maid

továbbvitelét
— írták a Szegedi Gazdasági
Vaíut alkalmazottai. Az OTI
dolgozói, a Varga kötélárugyár,
a Városi nyomda, az államosított Szőregi Petróleumgyár, a
szőregi
Földmüvesszövetkezet
bérmalmánák, az Angol-Magyar
Jutafonónak, a Tűzoltóságnak,
a MÁLLERD szegedi hivatalának, a MOSzK szegedi kirenségének fizikai és szellemi munkásai izzó hangulatú gyűléseken
köretelték Mindszentyék aknamunkájának megakadályozását.
A Délmagyarország napilap az
egyetem fizikai és szellemi dol*
gozói mellett a 3. honvédkerület
parancsnokságának legénysége,
tiszthelyettesi, tiszti kara és
polgári alkalmazottai
szintén
csatlakoztak a többi üzemektan
hozott határozatokhoz és a legerélyesebb intézkedéseket követelnek.

A hidmunkások másik csoportja már — takarít. A két
hidfő körül lévő térről
hordja a felesleges anyagot,
megmaradt mázsás köveket.
Újszegeden
pedig
utat
egvengetnek. kavicsot hánynak. A Zsigmondiék faniunkásai a Ilooscvelt-téri oldalon már hatalmas
tribün
ácsolásába kezdtek. Ezzel is
iparkodnak mindnyájan —
mert kell a hely a vasárnapi, november 21-iki liidünnepségekre.
Amikor Szeged, közelebbi
és távolabbi! környékének
tízezrei ünneplik az ujjáépitő népi demokráciát..
©KA**.** müszerészmestertiez
Szeged, megérkezett az eredeli
• India* spccláj gumiragasztó
nversgumioldat).
Kimérve Is
kapható a vezérképviselet központi raktárában, Fráter müszerészmesternél. Szeged. Bem
tábornok (Róka)-ulca 2. U. o .
kerékpárok, varrógépek speciális javítása. Békebeli tüzzománcoziás, nikkelezés, heggeszlések, gumik é s a t összes
alkatrészek kaphatók. Javításokért 1 évtg felelek. Díjmentes műszaki szolgálat — Kerékpárkölcsönzés.

Számtalan részvéttávirat érkezett a Nagyszegedi
Pártbizottsághoz Papdi György képviselő elvtárs el" hunyta alkalmából. Mivel minden elvtársunknak külön nem tudunk válaszolni, ezúton mondunk köszönetet azért, hogy nagy ©'ászunkban velünk együtt
éreztek.
A Magyar Dolgozók Pártja
NagvszcgedH Pártbizottsága.
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HIREK
TÖBBFELÉ

Bdümányoic a iiidüiiiii^cások részére
fiz

ÉSO

egyéves egytél tanulók
figyelmes

Mérsékelt délnyugati, nyugati szél. felhős, ködös
Idő, többfelé eső, liavaseső. A hőmérséklet főleg keleieu emelkedik.
A TISZA ARAD
A Tisza Tiszafüredig apad, lejjebb árad, Tokaj és
Szeged közölt alacsony, máshol igen alacsony vizállásu.
Vizének hőmérséklete Szegednél G.5 folt. Mai vizllások:
Csongrád 38 (23), Szeged 20(23)
N APIRKNDt
Kedd, november 16.
Nemzeti Stinhá* este 7-kor:
Tosca. Bérletezünet.
Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor:
Külvárosi fin.
Széchenyi Filmszínház 4, 6,
8 órakor: Szivárvány. 0
Korzó Mozi 4. 6, 8 órakor
Szibériai rapszódia.
SoinoRvi KóuyvUr nvltva vonhétközitr)poron Ü órától ISI-tg
Ügye teini KÖnwtár reggel
ÍS órától este 1 órátg van
pyilva hétköznapokon.
Sioiiaialus

(yeg.YucrtArifet

Barcsay Károly 1'lsza t.a
os-körut 32. Bulcsú Barna
(álvária-lér 7. Dr. L6t>l örök.
U. Lázár Jenő Klebelsberg-lér
4. Selmeczy Béla: Somogyitelep IX utca 48'J.
—o—

{

— Igazságügyit kinevezések. Az igazságügyminiszter
dr Tarnai Károly szegedi
törvényszéki titkárt szegedi
járásbiróvá. dr. Janka Gyula törvényszéki jegyzőt kiskőrösi járásbiróvá. dr. Kovács László
törvényszéki
jegyzőt szegedi járásbiróvá.
dr. Horváth Zsikó László
törvényszéki jegyzőt makói
járásbiróvá nevezte ki.
— Dr. Németi Sándor volt
pzegedi ügyvédet a népbiróság
Kovács László-tanácsa 2 és félévi börtönre
ítélte.
Németi
MCNE-tagságon kívül tevékeny
lógja volt a Magyar MegujhotlftS Pártjának és a numerus
uullu9 hangos hirdetője-

Felhívjuk az egyéves egyéni tanulásban résztvevő elvtársak figyelmét, hogy a soron következő konzultáció
november 18-án, csütörtökön délulán 3 és 6 óra közölt lesz a Kálvin-téri székházban. Kérjük az elvtársakat. hogy a konzultáción
jegyzeteikkel é,s ellenőrző
— A MAC,Ah1 ALKALMAZOT- könyveikkel jelenjenek meg.
TAK SZAKSZERVEZETE
vaOktatási
osztály.
•
sárnap délulán tartotta a nagy
szocialista forradalom 31. évFelhívjuk az egyéves egyéfordulója alkalmából
emlékün- ni tanulásban résztvevő elvnepélyét. Az Altalános Munkás- társak figyelmét, hogy a mádalkör énekszámai ulán. llodá- sodik konferencia november
szy László Örkény István
egy 20-án, szombaton délután 3
versét szavalta, majd Ledniczky órakor lesz. A konferenciát
Pál elvtárs tartntia meg emlék- Pártunk központi helyiségébeszédét. ti: emiébeszéd után a ben. Batthyany-utca 4. sz.
szakszervezet
knihircsoportin alatt tartjuk.
Cseh Irén, Halász György, HoOktatási
osztály.
•
dászy
László, valamint i f j .
Kovács József Rachmnnoo: »VÍKedden délután fél 6 áraharos alkonyati cimü darabjá- kor az üzemi és körzeti kából adtak .elö nagy sikerrel deresek Jelenjenek meg Baltrészletekel.
>
hyány-ulca 4,• szám a'att.
— Rémhírterjesztésért háromévi börtönre itélte a népbiróSzerdán d. ti. 2-kor n kiérság Szemerédí István szőregi
felülvizsgáló biz.
lakost. Felesége ugyanezért 8 tesített
hónaui fogházat, egy fiatalkorú tagok feltétlenül jelenjenek
társuk pedig egyévi börtönt ka- meg Balthyány-utea 4. szám
alatt. Az 'értekezleten közpott.
— Szálast törvénytelen kor- ponti (budapesti) előadó tart
mánya 1944 november 3-án Fin- beszámolót.
•
ta .Tóz=ef altábornagyot a csendőrség és a rendőrsécr főfelügyeA hldagUáclóra beosztott
lőjévé nevezte ki. Finta a kinevezést elfogadta. A népbiró- agitátor elvtársak azokban
ság most 8 évi fecrvliázra ítélte. a kerületekben jelentkezzeti
FÓRUM-KLURBAN nek ma, kedden délután 4
kedden fste 9 órakor dr. Ra- órától, aliova a Szabad Néptizfalvy János egyetemi tanár kampány során Idei voltak
fart érdekesnek Ígérkező
elő- osztva.

adást »Időszaki változások
a
nő életében« címmel. Ezálkalommal vendégeket 'is szívesen
fáinak.
— I/gatás miatt előzetes letartóztatásba helyezte a népiigyészség Szilágyi Frnő hód— Petft Sándor hrtilmczővá- mezővásárhelyi lakost.
otrhelyi knláknt «z állunirend
— Hirtelen halál. Tanács Anelleni izfrntárért a népfljyfí'z- tal 51 éves szeged-földeáki lavé<? letartóztatta.
kos elindult rokonai meglátogatására. Útközben bemént egy
j tanyáira, ahol lefeküdt és meghalt. Elrendelték felhoneolását.
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családapa:

Szegedi

Izr.

Nőegylet

e heti összejövetelét 16-án délután tartja 5 órai kezdettel
Margit utca 20. a. (földszint).
A háziasszonyok, nkiknek ez az
első ilven tevékenységük, szeretettel kérik tagtársatok ós vendégeik minél. számosabb megjelenését.

Hlíiiiiő falliorolc
stlnhát-

f t lm-

iwtiuéste

A ma esti Tosca-előndás sikerét biztosítja S. Paprr Júlia,
Megvessi Pál és Erdy Pál szereplése. Az előadás iránt óriási
érdeklődés mutatkozik. Orosházáról
különvonat
hozza
a
Puccini-zene rajongóit. Jegyek
11 pénztárnál korlátolt számban
kaphatók.

Szegedi
November
November
November
November
November

Gondoskodik
' Y'rme'ie nevelésért.
— BAIÓ Ferenc futtrallistát
lopásért 3 hónapi fogházra ítélte
a büntetőbíróság.
— Kii* Fcrencné algyői földműves felesége valótlan htr terjesztéséért 3 hónapi fogházat
kapott.
— Ábrahám József szegedi
asztalossegédet a népbiróság 2
évi börtönre és 5 évi hivatali
és politikai jogvesztésre itélte.
termelői kimérése

olcsón

Srilláns

ékszerekért

Lsezké,

magas árat fizetek

műsora

November 20-án este 7 órakor:
November ? l - í n este 7 órakor:

Tálszhiház
•November 16-án, Kisietek:
November 21-éu, Makói

HOGYAN?
R (orontátjárási
pedagógusok

Mindszenty ellen
A pedagógusok szakszervezetének toronláljárási csoportja
Szőregen gyűlést tartott. A gyűlésen megjelent, a szakszervezet központi kiküldöttje, a vár-

' t e Tábor-n. 5

Kárász-u. 14.

Szinház

Szécsy

kisdrusok 50 forintot,
Schivimmer Sándor ujszegedi
vendéglős 20 forintot, l'Artos IJpót 10
forintot, <s Steiner
hangszerüzem V forintot
adományozod.
ti MagyarSzOvfel
Művelődési
Társaság szegedi csoportja
a
Szorocsincl vásár előadására 30
darab jegyet ajánlott fel a hidmunkásoknak.

II magánalkalmazottak szakszervezete
taggyűlésen ünnepjlte küünleiell taglalt
A Magánalkalmazottak Szakszervezete szombaton délután a
szakszervezeti székháziján taggyűlést tartott. A
taggyűlés
aagy érdeklődés mellett zajlott
le. Ledniezky Pál elvtárs, szegedi helyi csoport titkárának
értékes beszámolója után Molnár Ferenc elvtárs,
főtitkárhelyettes, központi előadó tartotta meg beszámolóját. Részletes tájékoztatást adott az elvégzendő uj feladatokról, az ipari
szervezkedéssel kapcsolatban. A
szaktanácsi kongresszus külföldi vendégeinek nyilatkozatát
ismertette és elmondotta, hogy
mig mi magyar dolgozók a szocializmust építhetjük, addig a

nyugati országok dolgozói a legelemibb megélhetésükért, valamint szabadságjogaikért küzdenek.
A taggyűlés során dr. Eremits János elnök üdvözölte clr.
Lénárt Pált, a szegedi magánalkalmazottak legújabb »KiVálö
Munkását*, valamint a DEM A
és a Szegedi Kenderfonógyár
magánalkalmazottait, a szaktanácsi elismerő kitüntetésük alkalmából. A taggyűlés végén
a tagság egyhangú lelkesedése
mellott határozatban mondotta
ki, hogy táviratilag felkéri Dinynyés La jos - miniszterelnököt a
Mindszenty-klikk legerélyesebb
megfékezésére.

Előadás « francia
bányászok javára
A városházi SzIT-szervezel rendezésében a Bern tábornok népi kollégium színjátszó csoportja a VAOSzszékházban nagysikerű előadásban mutatta be Tvonsztantyin Szimonov
»Az
orosz kérdés* cimü darabját. A szép számmal összegyűlt városházi
dolgozók
nagy tetszéssel fogadták az
előadást, annál is inkább,
mert e darabon keresztül
értelmiségi dolgozóink még
jobban
meggyőződtek
a
Szovjetunió békeakaratáró!
és az imperialisták támadő
szándékáról.
Az előadáson befolyt több
mint 400 forintot a népi kollégisták a
franciaországi
sztrájkoló bányamunkások
támogatására ajánlották fel.

A Bőripari Munkások Szakszervezete kedden délután fél
5 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
Vasasok figyelem 1 Kedden d
u. 6 órakor az iparostanonciskolában anyagismereti előadás
kezdődik a vasasok
részére.
Kérjük a tagok minél nagyobb
számban való megjelenését,
A FÉKOSz kertész szakosztálya felhívja azokat a hazatért
hadifoglyokat és azokat a személyeket, akik a legutóbbi kertészsegédl tanfolyamon
sajál
hibájukon kívül
kimaradlak,
hogy november 20-4g jelentkezhetnek ilyen tanfolyamra a városi kertészetbe.
A mérnök szakszervezet közti tagjaival, hogy az öntözési
előadások keretében 16-án, kedden délután 5 órakor Zoltán
Béla: Vízgazdálkodás és szövetkezet cimcn tartja meg záróelő.
adását.
MAV nyugdíjasok!
16-án
F é l á m utazás a k!sdélután 3 órakor taggyűlést tartunk a Kálvária-u. 10. sz. alatti
vamlost a hidavatásra
szakszervezeti székházban. MegÚjjáépült közüli hidunk nem.
jelenés kötelező.
csak a városiaké, hanem a szegedkörnyék! dolgozó parasztKÖ! E973ÜSÍ b i z t o s í t á s i
ságé is, akik különösen érzik
Az állami érdekeltségi! biztositónál.
annak jelentőségét, hogy nem
A szak-szervezeti szeminárium kell ezenlut nagy kerülővel átellenőrök részére ma, kedden jutni a túlsó partra kocsijukdélután 7 órakor fontos tár. kal vagy télen.a kompon ázni,
gyu megbeszélést tarlunk
a fázni Igen nagy tömegben jönszakszervezeti székházban. Fel- nek ezért majd be jövő Vasártétlen és pontos megjelenést ké- nap Szegedire a környékbeli falrünk. Oktatási osztály.
vakból, tanyákról, hogy ott tegyenek a hídavatás! ünnepséSzakszervezeti napok menet- gen. A szegedi gazdasági vasul
rendje: Kedden, 16-án Szőregi ezért féláru kedvezményt bizpetróleumgyár délután 4, Póló tosit erre a napra, hogy minél
cipógyár délután 4, Deák kés.
nagyobb tömegnek legye leheárugyár
délulán 4, Városi
tővé az ünnepségen való rész.
nyomda délután 3, Gőzfürdő
délután fél 7, Szinház délután vételt A féláru utazás a gya4, Gyermek-menhely délután 3. korlatban ugy történik, hogy
Szerda, 17-én: Közút ihid dél- a kinti állomásokon megváltott
után fél 6, Mozik délután féi 3, jegygvel ingyen lehet majd SzeBankok délután 3, Szeredai dél- gedről visszautazni.
után 4, Márkus délután fél 4,
Orion bőrgyár délután 3, Egyelem délután 6, Kertészet délután
4, Gázgyár délután fél 4, DÉME
cipőgyár délután fél 3, Kecskefflítt
méti Konzervgyár délután fél S i w w ^ .
3, Községi élelmiszerüzem dél- N a g y J a v í t A m U h e l y .
után fél 4, Angol-Magyar délután 2 órakor.

megyei titkár, a tanfelügyelő és
a járás községeinek pedagógusai
teljes számban.
Máthé László a XVII. szakszervezeti kongresszus határozatait ismertette. Különböző beszámolók után a gyűlés állást
foglalt a Mindszenty működése
Tosca. Bérletszünet.
Tükör. »E bérlet 5. előadás.. ellen. A legélesebb harcot kell
folylatni a fekete reakció ellen
Éva. »U« bérlet 4. előadás.
Aida. >S< bérlet 4. Rendes hely. és ebben a harcban az ország
Csongor és Tünde• Ifjúsági elő- minden haladószeUemü pedagógusának részt kell vennie —
adás.
mondja a határozat
>.
Tükör. »P« bérlet 4. előadás.
Rendes helyárak.
ruhát?
Díszelőadás a szegedi
kőzuli Szereti a szép
Vásároljon a
hid avatása alkalmából, ti. szo.
rocsinczi vásár. »D« bérlet 3.
Felhívjuk a
szakszervezet
előadás. Rendes helyárak.
összes sportolóinak figyelmét,
hogy 16-án, kedden délután 6
műsora:
órakor sportelőadás és vita lesz
ruhaáruhézban a szakszervezeti székházban.
Kényeskcdők.
Scapin
csinyjel
Szeged, Nagy Jenő-utca 4. Előadó: Antal József egyetemi
Tükör,
testnevelési igazgató.

/ittams Nemzeti

16-án este 7 órakor:
17-én este 7-kor:
18-án este 7 órakor?
l!)-én este 7 órakor:
20-An d. u. 3 órakor:

Őrizetbe veitek
egv valulázá plébáess!
A mohácsi rendőrség őrizetbe vette Reif János bári
esperesplébánost, aki kihallgatása
során
beismerte,
hogy rendszeresen üzérkedett dollárral és a nála levő
idegen valutákat nem jelentette be az illetékes hatóságoknál. Reif Jánost bekísérték a mohácsi rendőrkapitányságra.

ti szegedi közúti hid építésénél hőst munkát végző hidászok
megajándékozására
sorozatosan
érkeznek adományok
kiadóhivatalunkba.
Kiss István szegedi hentes 300
pár virslit ajánlott fel. ti kereskedelmi alkalmazottak
szakszervezetének üzletszerző s-.akr
osztálya 100 forintot, a doliány-

TöíioioUai
írógépel

J^redményes
a hirdetés
a

Délmagyarországban
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Tervszerűség
Egy pillanatig sem lehetőnk
nincsen
könyörületesek
a falu kizsákmányoióival szemben
Jtz UFOSz é s FEKOSz e g y e s í t é s é t előkészítő küJdöifgyülé?
határozati javaslatban tiltakozott Mindszentyék
lélekméteiyezése é s u s z í t á s a eilen
Vasárnap délelőtt több mint száz kérgeskezű parasztember, a szegedi és szeged környéki falvak és tanyák több mint
száz kiküldötte gyűlt össze a szakszervezeti székház
egyik
előadótermében, no© járási vonatkozásban
megtárgyalja a
dolgozó parasztság két tömegszervezetének, az UFOSz-nak és
FEKOSz-nak az egyesülése előtti feladatokat és megválassza
azt a hét dolgozó parasztot, atoik december 18—19-én a budapesti országos egységesítő kongresszuson a szegedkőrnyékieket képviseli
A teremben HavaJecz István vezetésével az R gárda 11
tagja állt őrséget. A falakat nemzeti és piros szinú zászlék és
különböző feliratok díszítettél?: »Éljen a munkás-paraszt szövetség/* x Éljenek a mezőgazdasági gépállomások/« Éljen
a
dolgozó parasztság uj egységes tömegszervezete.'«

ismertük

meg

ax

eddigi e r e d m é n y e k e t

Az egységesítést előkészítő járása küldöttközgyűlést Kerekes
József, a FEKOSz elnöke nyitotta nieg, majd a Kisgazdapárt nevében Kádár Imre (Alsóközponí), a Parasztpárt nevében pedig Marőlhf. János megyei titkár mondott beszédet
Ezután Etyeki Sándor elvtárs, a FEKOSz központi kiküldötte ismertette a két tömegszervezet egyesülésének, az uj
nagy paraszti tömegszervezetjjek jelentőségét és az egyesülés előtti feladatokat
Alihoz, hogv megértsük és a
széles tömegekkel tudatosítani
tudjuk az uj paraszti
tömegszervezet jelentőségét — mondotta — ismernünk kell a gazdasági és politikai helyzetet.
Ismernünk keli az ipar t s a
mezőgazdaság terén elért eredményeket. Meg kell néznünk,
hony milyen mértékben sikerült
a dolgozók ellenségeit ettávolitanynk a fontos pozíciókból és
milyen harcok vámok -fink ni
osztályharc terén.
Egvcsft'l erűvel
e Mzsákmányo'ők effen
Beszéde során visszapillantó-t tett az UFOSz és a FEKOSz
eddig elvégzett munkájára és
rámutatott arra, hogy az ulólybi időben a két tömegszervezef
re egy és ugyanazok a feladatok elvégzése várt. — A két tömegszervezet, amely a dolgozó
parasztság érdekeit képviselte,
egy és ugyanazon
kizsákmányoló elemi, a kulákság és a ve.
le szövetséges klerikális reakció elnyomása, rombolni akarása ellen harcolt. Tehát nemesük a közős munka, hanem a
közös ellenség is
szükségessé
telte az egyesülést, mert egyesült erővel, a demokratikus gondo.'kodásn kis- és középparaszl*ág nagy közős frontjával könynyebb megvivtf a harcot, kőiignyel>b megtörni és megsemmisíteni a dolgozó osztály kizsákmányoló ellenségeit.
Az is lehetségessé tette
az
egyesülést, hogy azt
mindkét
szervezet tagsága több izben is
kérte és sok helyen a két szervezet vezetősége egy és ugyanazon személyekhői tevődött ószsze Szükségessé tette az egyesülést az is, hogy az UFOSz és
» FEKOSz tagsága nem foglalta magába az egész dolgozó
parasztságot .4z uj tómegszervezeinek most arra kell irányi
vennie, hogy ezek az eddig kivülmaradt demokratikusan érző

dolgozó parasztok is résztvegyer
nek munkájában.
Megszűnnek

az átérdekképvlselefek
Ezután rámutatott a falu kulturális felemelésének fontosságára Kihangsúlyozta,
hogy
minden dolgozó
parasztnak,
minden téren fejlődnie
keli,
hogv felkészülten tudja felvenni a harcot a kuláksággaL
— Egy pillanatig sem lehetünk
könyörületesek azokkal
szemben, akik kizsákmányolják
a parasztságot. Ezért az uj tömegszervezet feloszlatja a fala
álérdekképviscícteft,
például a
hegyközségi tanácsokat, a cukorrépa termelő
egyesületet,
mert azok nem a dolgozó parasztok, hanem! a kulákok érdekeit képviselték. (Na© taps.)
Ez lesz az a lömegszervezet,
— mondotta beszéde végén, —
aniely megteremti a
dolgozó
parasztság felemelkedését
és
még szorosabbra fűzi a szővetKéget a főid dolgozói és az ipari
munkásság között Ez a szövetség az egész ország és egyúttal a falu
felemelkedésének
záloga lesz- Közös harcunkban
mellettünk állnak az egész világ demokratikus tömegei, elsősorban a hatalmas felszabadító
Szovjetunió. (Hatalmas taps)
végezetül felszólította a járási kiküldötteket, hogy az egyesülés előtti feladatokat és az
egyesülés fontosságát ismertessék a falu széles tömegeivel
T u d a t o s í t s u k í?z egyesü-

lés szükségességéi

(6s a FEKOSz tagjainak és valamennyi de/nokratikusan
gondolkodó kis- és középparasztnak kíméletlen harcot kell folytatni a kulákság és a vele szövetséges klerikális reakció elten, ha nem akarja azt,
hogy
azok megássák a dolgozó
parasztság sírját.

A fa'u dolgozó fiilakoznak Mindszentyék
aknamunkája el on

virágzó mezőgazdaság

k l u akunkra rohad a bá.
Í M " poszta. Nem tudjuk
"iádul a termést Hat-nyolc forintra zuhant le e © mázsa káposzta ára« — panaszkodja sok
szeged környéki gazda
emcsak Sándorfalva,Szatymaz, Csengele és a többi
szegedkörnyékl falu és tanyaközpont gazdái siránkoznak a
nyakukon rothadó káposzta miatt. Hasonló a helyzet az ország többi részén is. Szabolcsban például vagonszámra áll
a termelők udvarán az eladatlan káposzta Azok, akik gondolkodtak, már rájöttek a hibára Rájöttek, h o © ennek oka
nemcsak az értékesítés szervezetlenségében rejlik, hanem abban ís, hogy a kisemberek felbuzdulva a tavalyi 7 0 - 8 0 forintos káposztaárakon, az kién
nyakra-főre termelték a káposztát Vakon indultak el a
kecsegtető haszon felé és nem
gondoltak, az ország felvevő
szükségletére Kétszer annyi területet vetettek be káposztára,
mint amennyit a vetésterv előirányzott A várt haszon helyett
valamennyien
megkárosodtak.
Alig kapnak néhány
forintot
káposztájukért sokan* el sem
tudják adni termésüket
és
ugyanakkor a káposzta megna©obbodott vetésterületével más
fontos cikkekből termcl'ek kevesebbet:

N

zójának, elsősorban a dolgozó
parasztságnak érdekeit szolgálja ezért minden évben vetési
tervet készít Etc.iek atap'án dolgozzák ki az e©es községek,
a helyi viszonyoknak meafoietően saját ve'ési tervüket Wta
önkényeskedés az. amikor mindenütt megkövetelik ennek
a
tervnek a betartását. Ha a föld
művelői e©rik va© másik nővényből többet termelnek, a*
egész terv felborulhat
A vetési terv frlboruliVn fa.
tun és városon egyaránt n a ©
zavarokat okoz. F.gyes terményekben hiányt szenvednek a
város és a falu dolgozói, más
terményekből viszont annyi kerül a piacra, h o © azt nem
tudja felvenni a fogyasztó és
akkor bekövetkezik a hatalmas
áresés, ugy járnak a termelők,
mint az idén a káposztával
A túltermelést, a vetésterv be
nem tartását azonban nemcsak
belföldi szükségletünk érzi meg.
Megsínyli azt kivitelünk is. mert
kellő valuta hiányában nem tudunk nyersanyagokat behozni
és ha például nem fesz elegendő
gyapotunk, lerongvo'ódik a falu
és a város egyaránt.

Táborosi György hozzászólásában a klerikális
reakció,
Mindszenty ügynökeinek piszkos aknamunkáját leplezte le.
Budai
Jánosné ugyancsak
Mindszenty ügynökcinek léleké
mérgezése ellen tiltakozott és a
gyermekeiket féltő dolgozó paraszlasszonyoic nevében
követelte a reakció ezen ügynökeinek legszigorúbb megbüntetését.
rszágunk tapasztalt szakA küldöttközgyűlés ezután
értői ezért dolgozzák ki
egyhangú lelkesedéssel a köpontosan a vetésterveket, hogy
vetkező kiküldötteket választotaz Ilyesmi ne fordulhasson eül
ta mgg a budapesti egyesülési
Ezek a tervek pedig csak érkongresszusra: Sarnyai Ferennek
valamit, ha azokat dolgozó
z ország némely részén
cet, Ordögh Istvánt, Tóth Anhasonló tervszerüllensé- parasztságunk be is tartja és
talt, Na©' Sándort, Tandari Jásem többet, sem kevesebbet npm
nosnét, Deme Sándort és Etye- mufatkoznak most az őszi vetések terén is. E©es termények- vet, mint amit a vetésterv elÖki Sándort.
bőt főleg a rozsból gazdáink ir
A
küldöttközgyűlés
ezután számos helyen jóval »a©'obb
Sokszor hallani a falun olyan
határozati javaslat
elküldését területet vetettek el, mint amit hangokat, ho©' »mit is akarnak
határozta el az illetékes
kor- a községi vetésterv előirt So- azok! a szakértők, mi dolgozunk
mányköröknek, amelyben
ké- kaknál a nemes vetélkedés, a a földdel, mi ismerjük- a LMdét,
rik, hogy az egyház
palástja munkalelkesedés tüze okozta ezt tehát mi tudjuk legiobhan megalól
egyre nyíltabban usziló a "túlteljesítést*. A munka hevé- mondani, hogyan és mit kell
klerikális reakció ellen fogana- ben megfeledkeztek arról, hogy
termelnünk. Apáink is a maguk
tosítsanak erélyes intézkedése- a vetésterv teljesítése más mint
feje szerint csinálták, mi Is u ©
ket. A határozati javaslat tilta- a beszolgáltatás, v a © akár a
csináljuk.*
Akik i © beszélnek
kozik Mindszenty és uszályhor- szántás teljesítése. Nem gondoldozóinak népeltenes magatartá- tak arra, h o © a vetésterv túl- és i © cselekszenek nem tartják9
sa, az amerikai háboms politika teljesítésével az ország egész ve- szem előtt mezőgazdaságunk fel
akarják,
érdekében folytatott
lilekfertő. tési tervét keresztezik. Nem gon- virágoztatását,; nem
ho©
dolgozó parasztságunk
zéSe ellendoltait arra, h o © ha rozsból jobb élet körül mén vek kőzött élA na©'szabásu
küldöttköz- •túlteljesítik a tervet, kevesebb jem OnfcjüségüÍrnek, tnaradiságyűlés ezután Kerekes József föld marad a többi fontos ter- guknak azután olyan következzáróbeszédével és az Interna- mény részére. A földet pedig ményei vannak, mint például
cionálé eléneklésévet ért véget nem tudjuk megnyújtani, meg- az idei nyakukon maradt ká.
na©obblíani, nem tudunk ujabb poszta termés.
területeket elővarázsolni. MegA hasonló eset előfordulását
Éfmunkásainkat öfóral tevő földterületünket u © kell
beosztanunk, az egyes gabona- pedig nem akarhatja egyetlen
teán léHa vendégül
nemükből és ipari növényekből becsületes, józan, demokratikuaz MNDSz
csak annyit kell
vetnünk, san gondolkodó ma©ar gazdi
A demokratikus
nőszövet- amennyi biztosítja az
ország sem. Ezért pontosan fogja teljeség tábora egyre szélesül és belső fogyasztási szükségleteit síteni az őszi vetésterveket, mert
ennek arányában
növekszik és kiviteti érdekeit
tudja, h o © tervszerűség nélkül
társadalmi munkájának hanincsen virágzó mezőgazdaság •
tása ts. Az egyes asszongcsodemokratikus földmüve- ésv irágzó mezőgazdaság nélkül
portok között azonban nem
Iésü©ri
kormányzat, nincsen jobb életkörülmények
alakulhatott ki az egészséges amely az ország minden dolgo- közölt élő dolgozó osztály.
együttműködés az értelmiségiek és a munkások
között
még mindig érvényesül a társadalmi gátlás. Ézt volt hivatva megszüntetni a hétfői
találkozás, ahol rövid műsor
után a belváros demokratikus
A magyarországi
délszlávok
élesen
e'iiétih
nöi szolgálták ki a
munka
Tito
politikáját
hőseit. A munka jelentőségét
Drégely Józsefné
méltatta
A magyarországi délszláA jugoszláv nép azonban!
Kling Terézia általános iskovok
demokratikus
Szövetsétámogatja
a Szovjetuniót éí
lás tanuló és Kovács
Júlia
gének vasárnapi nagygyűlé- a népi d e m o k r á c i á k a t - T i népi kollégista szavaltak. Tejugo- toék ezért kíméletlen nyoázás után barátságos terefere sén Brankov Lázár
szláv
követségi
tanácsos
mást gyakorolnak a jugoalakult ki

Ezután Kiss Mihály kulturtanáesnok a város nevében üdvözölte a
küldöttközgyűlést,
majd Törők Antal hozzászólásában a klerikális reakció^ a falut ellepő apácák és a papok
lélekmételycző, romboló munkájára mutatott rá.
— A lélckméteiyezést, ameiytyel
eddigi
eredményeinket
akarják tönkretenni, hogy viszszavarázsolják az elmúlt rendszer elnyomását, a földesurakat, a i kegyelmeseket,
meg
fogjuk akadályozni és vagyunk
olyan erősek, liogy az uszítókat,
a rombolókat méltó helyükre
juttassuk.
Ambrus István elvtárs
az
MDP nevében mondott beszédet.
!
— Legfontosabb feladatunk — B birtares" rld í mnmondotta, — hogy tudatosítsuk en^IczeH Báy Eaáíéfl
a dolgozó parasztsággal az egyeA bukaresti rádióban hétfon
sülés szükségességét. Az UFOSz este előadás hangzott el Ady
elismerő szavakkal emlékezett
9 ' t,
ksrókpArok, varrógépek, meg a nagy ma©ar költőről
í\§ Csepel motorkerékpárok Kiemelte, h o © Ady egész élete
alatt a népek megbékélésének,
kedvező részletre beszerezhetők:
az
e©üítlakó nemzetiségek
együttműködésének a szószólóia
volt

tee?emen Mér? w " .

nélhül

O

A

A

„Nem lehel sokéig ülni
a szuronyok hegyén"

mondott beszédet.
— A hazai délszlávok előtt
egyetlen ut áll — mondotta
—, a sztálini ut, ezen az
ulon vezeti Rákosi Mátyás a
magyar dolgozók millióit.
Az erő, amely eddig megsemmisített minden
ellenünk törő támadást,
meg fogjai semmisíteni
Tlloékat is.
Titoék elárulták a Szovjetuniót és a népi demokráciákat. tehát a béke táborát.

szláv népre. Azokat akik a
Tájékoztató Iroda feíliivása
mellett foglaltak állást, bebörtönzik és kivégzik.
A szuronyok hegyén
azonban nem lehet sokáig ülni.
A nép árulóinak napjai meg
vannak számlálva és a kivezető ut: az erőteljes haro
Titoék ellen. — Brankov beszédét a hallgatóság nagy
tetszéssel fogadta

6

Megindul

Öngól r é v é n m a s a d í itthon az egyik pon?
zése volt. Mindkét csapat legjobb része a védelem volt ennek köszönehtö, hogy a támadósorok
az eredményességen
alul maradtak. A játékvezető
azonban ehhez az iramhoz gyengének bizonyult
Az NB I. tőblit eredménye;
Újpest—MTK 8:2 (2:2), E T O Kispest 4:0 (1:0), Vasas—Goldberger 2:1 (2:1), Ferencváros—
MATEOSz 2:1 (0:1 ) v
Az NB I. trtblázuta:
1.
2.
3.
4.
ő.
C.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
lő.
10.

Ferencváros
SzAC
MATEOSz
MTK
Vasas
Kispest
Újpest,
Tataiánya
Szeged
F.TO
Soroksár
Csepel
SBTC
Goldl/erger
Szombathely
Kistext

** Az SzMTE a harmadik
A Szakszervezeti MTE-t kivéve gveuge napjuk volt a szegedi NB IL csapatoknak. Az
MKUMTE a KAC-oal, »z SzVSE
pedig a Csongráddal szemben
maradt alul.
SzMTE -OMTK 4:1 (2:0). Az
Orosliázán lejátszott bajnoki
mérkőzést a remekül játsző szegedi együttes szép küzdelemben
még ebtjen a« arányban is megérdemelten nyerte meg. A* orosházi együttes különösen a második i'él időt jen a durvaságot

9
9
8
8
8
8

51 4
13 12
21 : 8
22:U
13 1 0
19 12

18
12

11

11

10

10

gyirlós

Az egyik b u d a p e s t i gyógyszergyárban hosszabb ideje
folytak laboratóriumi kísérletek p e n i c i l i n e l ő á l l i l á s á r a .
A kisérlelek sikerrel jártak.
Az e l é r t e r e d m é n y e k a l a p ján egyelőre kisüzemi méretekben megkezdik a magyar
penicilin termelést. A penicilint
gyártó
üzemet
az
egyik g y ó g y s z e r g y á r b a n r e n dezik ne. E g y e l ő r e h a v i egykét millió egységet t e r m e l nek, a m i a
szükségletnek
c s a k k i s r é s z e és a k i s ü z e mi termelésben bevált m ó d szerek és eljárások a l a p j á n
i n d u l h a t meg k é s ő b b a penicilin
nagyobb
mértékű
gvártása.

8 21 :1C. 1 0

9 15 :25
10 14 :24
9 1G :34
8 13 :19
13 :26
12 :19
12:18

helyen

|pxe?fál«5«l

közlemények

Felhívom mindazok figyelmét,

12 : 2 1

9 :27

a kíméletlenségig vitte, aminek
eredménye két játékosuk kiájlitása volt A mérkőzés után a
közönség egy tulheves csoportja
bántalmazta a levonuló győztes
együttes ' tagjait, aminek folytatása lesz a szövetségben.'
A» NB II. többi eredménye:
C»MTK—SzVSE 2:0 (1:0). KAO
—MKUMTE 5:1 (1:0). Drasche
- E l ő r e 2:1 (1:0), SzAfAV—Mezőtúr 7:1 (3:1), MVSE—BSzSC
1:1
(1:0),
Phöbus—Szolnoki
MTE 1:1 (1:1). Textil—KMTE
2:2 (1:0).

akik petróleumjeggyel ' rendelkeznek. hogy a " Közellátási
Jegyközpontnál (.Szeged. Zsőtírház íl. e.) haladéktalanul mutassák be petróleum jegyeiket felülbélyegzés végett, mert kereskedők és iparosok csak a felülbélyegzett jegyre adhatnak ki
fjetróleumot. Kereskedők és iparosok esak szabad petróleumot
vásárolhatnak, jegyeiket nem érvényesitik.
A Közellátási Jegykörpnnt
utasítására üzemek, vállalatok
pót jegy igényléseiket kizárólag a
Közellátási Hivatalnak kibocsátásra kerülő ©Pótjegy igénylő
jegyzéken* igényelhetnek. Ára.
drb-kint 10 fillér (40. sz. nvomtatvánv). Igényléseket előző hónap 25-ig kell beadni.

Rádió
Felhivjuk az üzemi, kerületi
és szakmai SzIT titkárok
figyelmei, hogy szerdán délután
6 órakor a .'.SzIT központban
őssZtitkárl érlekezlclet tartunk,
melyre minden SzIT titkár megjelenése kölelező.
421/1948 Vh. szám.
Pk. 27G54/J948. szám.
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Városi

Gozlürdő

ÁLLANDÓ

MOSORSZAMOKi

BUDAPEST t. 5.30: Hajnalt
6 30- Falurádió 6 45: Reggelt
torna. 7.00- Müiorismertétés.
9.55; Áttelepítési koratánybirtosság
köziemén vei
tű.tíü:
Hírek
12 00: Harangszó, hirek. 1 1 0 0 : Hírek. 15 15: BA-

dlóiskoln 15.55: Műsorismertetés. 17 00: Hírek 20.00. Hí-

rek, sporthírek. 2 0 20: llirek
és krónika oroszul. 22 00: Hírek Mit hallunk holnap? 0.11J
Rrmísi
fojítfetmén?
Hirek ós krónika
IranciatiL
Alulírott bírósági végrehajtó 0.20: Hírek és krónfka angoluL

közhirré teszem, hogv a szegedi
törvényszék 1947. évi P. 4G33.
számú Ítélete
kövctkeztéi)en
Hancsinszky Valéria végrehaitatő javára 4000 forint tőke cs
járulékai erejéig 1918. évi szeptember hó 3-án foganatosított
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 109 -f 551 forintra becsült következő ingóságokat: u.
m. tollszáritógépet. motorkerékpárt, tollat, számológépeket í s
egyéb ingókat nyilvános birói
árverésen eladom.
Ezt a birói árverést 4000 forint- tőkekövetelést, és járulékai
erejéig Szegeden, Attila-utca 19.
sz. a. 1918. évi november hó
IC. napjának délelőtt fél 12
órájakor fogom megtartani.
paiúgyi Tivadar bir. vegrh.

Vasárnap, november 14.
Kedd, november 19.
BUDAPEST I. 7.20: Rcggotl
zene. 8.00: Nagy orosz utazók.
8.20: Operar5.-zietek. 9.00: A«
T. honvédkeriileti zenekar játszik. 12.15: Koltay Vali énekel,
Molnár Ágnes hegedül. 13.00:
Egv nvegwennvoleus honvédaltiszt kiadatlan naplója. 13.20:
A házi-egviiUes játszik. 11.15:
Dvorzsák: 2. szláv rapszódia.
14.30: Ifjúsági Énekkarok. 15:
Rádióiskola. LG.OO: Felfedezők
és feltalálók. 16 20: Margittav
Sándor orgon/41 a Vas-utoal
templomból. 17.10: Szovjet napok*— szovjet omtjérck. 17.20:
A Vöröskereszt közleményei. —
17.30: Sziv küldi szívnek szívesen. 18.25: Színes muzsika.
18.55: Világhiradó. 19.10: ©Állatkerti séta". 20.35: A Nép RiS z e g e d
város
diószinháza: ©A gyűlölet éjszapolgármesterének
kája*. 21.25: Mendelssohn: Skót
szimfónia. 22.25: Magyar nóták.
k ö z é r t e i * h l r f l e ^ é n y a i 23.00: Müvéazlemezok.
Érdeklődök a Néptiivatnlnál.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
Kilrász-ntca 2., közj-letibi feltea. 18.00: Zenei élő újság. —
vilftgositáet kaphatnak.
18.15: Hangos lliradó. 18.30:
©A földbirtofirsform végrehaj- Ei Varsó. 19.00: A Falu Hangtása. során megváltott vagy el- ja. 19.50": A Zeneművészek S » kobzott inga Fanokhoz ta rtozó badszervezetének műsora. 20.50
mezőgazdasági ipari
üzemek A Rádió Szabadegyeteme.
—
igénybevételéről szóló 10.010— 21.15: Kiváncsi mikrofon. 21.30
1948. Korín. sz. rendelet vég- A Rádió jazz-zenekara játszik.
rehajtása* tárgyra vonatkozó 22.50: Csajkovszkij: Vonósszerészletes hirdetmény megtekint- renftd.
hető a ható-ági hirdetőtáblán,
Bérház kapu alatt.
Részletes
felvilágosítás nyerhető az Illetékes közig, kirendeltségeknél,
(ríztiaií) 6 l ó r i n *
valamint Bérház II. em. 23. sz. a j

x Dr. Redönft (lömön Sári
mütermélien,
DeiJc Fereno-n.
4., telefon: 6—45., három igaAz NB II. bajnoki sorrendje: szemben a'ulmaradt. Az ered- zolványkép egy művészi nagyíL Szolnoki VSE 11 29: 8 20 mények a következők: Goldber- tással 15 F t Kirakat a KárászIdegenforgalmi Hivatal
2. Előre
11 37: 8 19 ger—HAPOEL 13:10, Postás— utoai
mellett.
3. SzMTE
10 37:14 15 Goldberger 13:1G.
Ifibnjnokság: Postás—Móra4. Szol neki MTE 11 18: 9 15
C. KMTE
11 32:18 14 város 3:2 (0:1). FDTC—SzVSE
6. BSzSO
11 10:17 13 3:2 (1:0). SzMTE—línsoa 14:0
AIKUMTE—SzAK
2:1
7. Phöbus
11 12: 9 12 (0:0),
nagyban és kicsinyben
SzATE—DKAITE
2:1
8. MKUMTE
11 19:17 10 (1:1),
F i z e s s elfí a
9. OMTK
11 12:22 9 (1:0), SzEAC—Rákóczi 5:0 (3:0). K o v á c s i ,
"j&K?- Délmagyaroríz.Agra1
pzemi bnjnokság: KISOSz—
10. Textil
11 15:25 8
11. Drasche
10 11:14 7 - S z . Kender 3:2 (2:1).
12. KAO
11 18:25 7
Fölénvesen győzött
13. MVSE
11 14:20 7
az ÉMOSz SzIT
14. SzVSE
11 14:20 7
A kerület ökölvívó csapatbaj15. OsMTK
11 12:27 7 nokságai során vasárnap SzeMAGAS FÖL DSZ! NT ES, kertes
10. Mezőtúr
11 14:59 4 geden került eldöntésre
nz, m—T7»7írTnr<4Zis
ház eladó. (A jóforgalmu venEMOSz SzIT—Vásárhely mérkő- BABA .T AV1TA ST. minden fél út, déglő is átvehető.) — Jelige:
A Postás nyerte
zés, amelyet a szegedi együt uj babákat készít a Baljaklini- »2fi.000 Ft*.
a szegedi "rangadót
Az NB in-ban is az egy tes a várakozáson felüli aránk- ka, Margit-utca 28., II. em., ZONGORA, angol mechanikái,
Postás kivételével gyásznapjuk ban 14:2-re nyert meg. A sze- 'délután 3 órától.
kifogá-talan állapotban eladó.
idősebb Partizán-vutca 16., fszt. 2.
volt a szegedi és szegedkörnyéki gediek közül Klein, Tócsái, Gaál, TA K AT. I Tó N'ö N EK
csajotoknak. A Postá3 * első Tőrök, Maróti, Pornoki és Siike asszonyokat alkalmazok. Hu- DIVANY, kétszemélyes, töltőfélidőlien vazető Honvéd ellen győzött, csupán Készei vesztett. szár. Báró •Jósika-utca 34.
kályha, gáztűzhely, hálószoba,
MINDENES főzőnőt 1-ére fel- ebédlő, konyhaberendezés, szanagy küzdelem után megérdeKosárlabda
bajnokság
veszek. Jelentkezés délután 2
melten győzött. A Mára JánosNB I.: női: Postás—Szolnoki órától 3-ig. Petőfi Sándor-su- lotigarnitura, futószőnyeg eladó.
halmán, á Rákóczi pedig Baján
Zárdanitca 20.
vérzett el. Eredményeik: Pos- VSE 30:24 (11:12). NB I. férfi: gárut 13.
KÓZÉPNAGV
szilszkintainda,
Postás-KASE
51:43
(22:21),
tás-Honvéd 3:2 (0:1), JánosBE.TARÓNT felveszek délutánra, hócipő,
sárcipő,
magasszúru
NIJ
II.
női:
Postás—Lokomotív
1—3-ig. Zászló-utca 8/b.
halma—Móra város
3:2 (1:1),
36-ös cipők, festmények, smk32:2G
(19:11).
NB
II.
férfi:
BEJÁRÓNŐ a délelőtti őrákra rénvek, tükrök olcsón eladók.
Baja—Rákóczi 2:1 (1:1).
Cudufok—SzVSE 39:26 (14:14). ajánlkozik. Timár-utca 8/b.
Attila-utca 11., I. 1.
A kerületi bajnokság
Az SzVSE nyerte
G VARAK, üzemek!
©Halda*
^
A
D
A
S
V
R
T
F
.
1/
£1?
eredményei
a hírverő kupát
1913-as tipusu tabulitoros, iroI. Osztátv: NIVO—SzVSE 4:1
Az SzVSE és a Postás súly- ÓROAI nézni! Tüebmann szem- dai irógép, uj és egy 500-as
(2:1), KMTE—SzAK 3:2 (0:1), emelői vasárnap Felsőközponton üvegen. Fotó-1 a Viora tórium. — esztergapad olcsón eladó. BnmkSzEAC—Mezőhegyes 2:2 (2:1). mérkőztek a hirverő kupa ván- Kelemen-utca 12.
ner Elemér műszaki vállalat,
II. osztály: M óra város—Hűs - dordijáért. A találkozóból 15:13 BELYKGKI'I legjobban nálam az Anna-kutnál.
pökleUe 3:1 (1:1), Alsőközpont arány tan a vasutas csapat ke- értékesilhetí. Falus bélvegketa
LAK"AS
—Józref A. 4:1 (1:0), Húsos— rült ki győztesként az egy em- reskedés, a fogadalmi letnVárostanya 3:2 (2:1), Kisvasút. ber hátránnyal induló Postás- olomnál. Iskola-utca 29.
2 vngy 3 szobás összkomfortos
—Felsőközpont 4:2 (2:1), Tápé *sal szcmlien, igy ő lett a kupa BOÍIKABATDK hosszú és rö- lakást keresek költségmegtéri—Alcyő 2:0 (1:0), Rákóczi- első védője.
vid, férft és nőt mérték ulán téssel. ©összkomfortos© jelige.
rostás 3:1 (0:1). SzMTE—FDTC
alsórendű
bőrből, festések és BÚTOROZOTT szoba, fürdőszoIgv néz ki
7:1 (4:1), M KUMTE—SzATE 2:0
kiadó.
javítások
szakszerűen
készül- bával egy személynek
a 12 találatos szelvény
(1:0), SzAK—Oszontiván
3:2
Vadász-utca 8., I." em. 1.
nek
Csordás
börruhakésrilő2
(3:0), Ujszentiván—Deszk 3:2 2:3 MTK—Újpest
BÚTOROZOTT szoba, konyha(2:1).
4:0 ETO—Kispest
1 mesternél. Szent Mikiós-u. 7 használattal azonnal és else2:1 Ferencv.—MATEOSz
1
n <i h A órás és ékszzrész jére kiadó. Széchenyi-tér 8., I.
A Postás gyflzöft,
1:2 G SE—Vasas
2
u £ R fl
Kárász-ufcx 14 emelet 8.
a HAPOEL vesztett
2:3 Komárom—Polgári
2 keresek kar- é s zsebórákat KÉTSZOBÁS, mellékhelyDéggel
A Gojdtiergor NB Il-es aszta- 2:1 NMAORT—PVSE
1 ^veckerórát is), ezüstöt, bril- régibérü lakás átadó bútorral
liteniszesajjata vasárnap
két 0:1 D V S E - ő z d
1 liánsékszereket ma*as áron. — vagy anélkül. Erd. Damjanichbajnoki mérkőzést játszott Sze- 2:1 Ny VSE—DVTK
1 Ora- é s ékszeriavitást vállalok. utoa 28., délután.
geden. Délelőtt a
tartalékos 5:0 Viscosa— Ganz
BELVÁROSBAN
egvszobás1
' TIAPOEI. ellen győzött a fővá- 1:1 Phöbus—Szomb. MTH
x FIGYELEM! Eltartásra Gülba- konyhás, spejzos macánházat
rosi együttes, délután azonban 1:4 OAITK—SzAITE
2 ba burgonya 56 forint mázsája jószAgtartássai, kerttel, költséga • kitűnően játszó Postással 3:0 Newoastle—Derby
kapliatö: Nagy Jenő (volt Cse- megtéritéssel átadnám. Jelige:
konics)-utea 3., Karácsonyinál. ©Jó alkalom*.
lIALOSZOBABUTOttOK. egyoe ELEGÁNSÁN berendezett, búbutonlarabok még mindig leg- torozott szobák kiadók. LakáKádfürdők, hideg, meleg uszodák. Iszapgyógyinté- olcsóbban Spitzer asztalosnál, sok, üzletek közvetítő irodája.
Kölcsey-utca 10.
zet. Iszappakolások nök részére- hétfő, szerda, Margit-utca 12.
péntek. Férfiak részére: kedd, csütörtök, szombat, 4 l-es bilpalfecsizma eladó. Deák 3-(-l-cs Standard, modern, jó
vasárnap.
hangos rádió 550 forintért és
Ferenc-utca 8/b. Papp.
szilbunda eladó. Somogyj- vaságy olcsón eladó. TopolyaI h e r j n á M i l r d ö k nök é s férfiak részére mindennap. KÉT
eor 7., földszint 3.
utoa 12., {öidszint 2.

Szeged

R

ESKS

a pen'c'ditt
T a t a b á n y a — t : t (1:0).
Mindvégig óriási áramú küzdelmet vivott egymással a két
együttes. Az el hó félidő első feléljen a Tatabánya irá nyitotta
a játékot és szinte a kapujához
•eegézte a. Szegedet. A vezető
gólt a 17. percben Nagy révén
szerezte mei» a vendégcsapat.
A tatabányaiaknak ezután ínég
volt néhány jó helyzetük, aminek kihasználását a. szegedi védők megakadályozták. A játékidő hátralevő rÁszélien a Szeged
támadott töbl>et. Fölénye különösen a má-odik félidőben domborodott ki, csatárai azonban
a góllövésocl adósak maradtak.
A döntetlent jelentő egyetlen
gólt is Szatió, a vondégegvíittes
íobbhátvédjo rúgta a második
félidő 19. percében, amikor egy
a kapu mellé tartó lövésbe belenyúlt és a labda a lábáról
Irányt változtatva perdült a
meglepett kapus mellett a hálóliv.
A játékról annyi a megjegyezni rolónk, hogy a Szeged
őszi idénybeli- legszebb mérkő-

Kedd, 1918 november
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Hungáriává!szemben. Telefon 7-54

r & K f r <1. e f é & e

le.

ELV ESZI ETTEM
szomtw ton
Koazlándi Antal névre szóló
ÍU^vzolványaimat. Kérem a b.
megtaláltó, jutalom ellenében
adja lo a rick
szalámigyár
portásánál.
ELVESZETT a Korzó Mozitél
a korzón vasárnap este negyed
9-kor egy ezórmecsik. B. megtalálót kérem adja lo a kiadóhivatalba.
FRÁTER köszörűsnél paprikahasitókéfl 2.80,
önborotvapeugo 20 fillér, olló 9.—, köszörülés, javítói olcsón. Mikszáth
Kálmán-utoa 5.
RONGYOS, piszkos nyakkendőjét ujjáalakitom. Kelemen-u. 5.
©Nyakírendőklinika.*
ELVESZETT egv bakancs. Jutalom ellenében Farkas-utca 12.
alatt kérem leadni.
JOBB iparos hü élettársat 50—
G0 évesig keres. Jeligo: ©Megélhetés biztosítva".
2000—3000 forinttal társat keresek. Címeket a kiadói®. »P,iztos jövedelem« jeligére kérek.
DÉLMAG Y A ROUSZAG
politikai napilap.
Felel ós szerkesztő:
DR. ANTAI.FFY GYÖRGY
Felelős kiadó:
DR. ZÖLD SÁNDOR
Szerkesztőség ~~Jókai-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon: 493.
Szerkesztőségi telefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 673. "
Kiadóhivatal: Kárász-utca 8.
Telefon: 325.
Az x-el jelzett közlemények
díjazottak.
A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
F.

vezető:

Koncz

László.

