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LAPJA

ARA: 50 FILLÉR

Választásra készül
Szeged
Jelöltjeink

Elsők a munkában,

azok lesznek a szavazásnál

Két versenytárs a Szegedi Cipőgyár csákózójában Pusztai Istvánné és Papdi Antal. Évek óta testvéri egyetértés fűzi össze őket a
munkában. Együtt kapták meg a
sztahánovista oklevelet, együtt érkezett meg számukra a „Kiváló
dolgozó" kitüntetést. A Szegedi Cipőgyár alja üzemrészének legjobb
munkásai. Szép eredményt érnek
el a tanácsválasztási műszakban is.
Pusztai Istvánné mindég megcsinálja a két műszakra való tervet, tudja is mire képes. A műszak
második napján azért kicsit megtorpant. Művezetője ugyanis így
fordult hozzá:
— Kedves Pusztainé, három tervet adok magának a mai napra
talpbélésből.
— Hogyan?! Ez sok lesz nekem
Komócsin Antal igazgató, volt cse- — mondotta.
— Biztos vagyok benne, — folyrepező a 179. városi választókeriilet
tatta tovább a művezető —, hogy
jelöltje a harmadik kerületben
megcsinálja.
Pusztainé nekilátott a munkának
azzal a gondolattal, úgy adták kezébe a három tervet, hogy annak
kész kell lenni még aznap. Bíznak
is benne és ünnepi műszak is van.
Aztán alig mult el a műszak nyolc
órájából négy óra, már egyszer 840
párral elkészült, a másik 720 pá-

is

ros terv félig volt teljesítve erre
az időre. Ügyes asszony, s a tanácsválasztási
műszak
második
napján is szavazott, tett a
jobb
életért. Három tervet teljesített.
Vasárnap, a 66-os körzetben elsőként akarja az urnába dobni a borítékot, amelyben a népfront jelöltjeire szavaz.
Egy nappal a választás előtt sok
gondolat kergetőzik Papdi Antal
agyában. Az elszaladt évek jutnak
eszébe, amelyek mind egy-egy barázdát szántottak homlokára. Látja magát, hogyan üti volt mestere
a lábszíjjal. Ilyenkor a csait nyoma
— amit még most is őriz hátán —
megsajdul, s kezében gyorsabban
mozog a szerszám. Később már segéd, majd fiatal feleségével küszködik az élettel. Egyszerre azonban
a jelen valóság tárul elé; megelégedett élete. A gyár, ahol munkád
ját megbecsülik, gépe, amely hű
segítőtársa abban, hogy négy kerek esztendeje az üzemrészében az
elsőséget tartja. Ki nem mondja,
de míg idáig jutott, nehéz volt végigélni a küzdelmeket.
Papdi Antal első a munkában, az
lesz a szavazásnál is. Leadja szavazatát a maga, a nép jelöltjeire.

Készülnek a gyermek télikabátok
Á Szabó Kisipari Szövetkezet
tagjai e hét keddjétől gyermek téli
kabátokat varrnak, 5-től 11 éves
gyerekek részére. Az ünnepi műszak ls kedden kezdődött a szövetkezetben. Az eredmények
azt
mutatják, hogy 12 százalékkal jobb
most a tervteljesítés, mint a megelőző időszakban. Ez azt jelenti,
Balogh Zoltán Pb. dolgozó, volt cipész a II. kerület 21-es választó- hogy egy nap 97 darab nadrággal
kerületének jelöltje.

és gyermek kabáttal több készült
a szövetkezetben.
A szabászok az első nap fél százalékos anyagmegtakarítással dolgoztak. Ez a szövet minden méterénél 5 centi megtakarítást jelent. Lévai Ferenc 35 kabát helyett 42
kabátot zsebezett. Bite
Antal is szép eredményt ért el a
tanácsválasztási műszakban.

Színvonalas, gazdag kultúrműsorok ma és holnap
27-ÉN
Délután 5 órakor a Közalkalmazottak Szakszervezetének
Kultúrotthonában hangverseny lesz a tanácstagjelöltek tiszteletére. Közreműködik a Közalkalmazottak Szakszervezetének zenekara Markó Leó
vezényletével, a Közalkalmazottak
Szakszervezetének
Bartók
Béla
énekkara Kertész Lajos vezényletével,
Wagner József, a szegedi
Nemzeti Színház művésze, Kálmán
Jánosné és a kultúrotthon balettiskolájának növendékei.
Műsor: Bizett: Carmen, előzene,
előadja a zenekar. A Carmenbői a
Virágária, énekli Wagner József.
Puccini: a Pillangókisasszony nagyáriája, énekli
Kálmán Jánosné.
Tari Jánosné tanár, az I. kerület Puccini: Tosca, Tosca imája, ének8-as számú választókerületének
li Kálmán Jánosné. Puccini: Tosca.
jelöltje.
képária, énekli
Wagner József.
Mozart: Menüott-mazurka, táncolják
a balettiskola
növendékei.
Mascani: Parasztbecsület, Intermezzo, előadja a zenekar. Liszt: Munka himnusza, előadja az ének- és
a zenekar. Erkel: Hunyac< László
című operájából a Palotás és orosz
népi tánc, táncolják a balettiskola
növendékei. Kálmán: Marica grófnő cimű operettből részlet, énekli
Wagner József. Spicc szóló: táncolja Jeszenszky Márta.
Lehár:
Paganini keringő
énekli Kálmán
Jánosné. Lehár: Messze a
nagy
erdő. előadja a zenekar. Strauss:
Keringő, táncolják a balettiskola
növendékei. Markó: Népfront induló, játssza a zenekar.
28-ÁN
Reggel 7—8-ig
zenés ébresztő.
I>r. Lerner Károlyt, a Pedagógiai
az
Főiskola igazgatóját az I. kerület Délelőtt a szavazókörzcteknél
23-as kerületében kerüleíi és vá- úttörők és a DISZ-esck és a Békerosi tanácstagnak jelölték
zenekar brigádjai adnak műsort.

Délelőtt 10—11-ig
Meseóra
a
gyerekek gzórakoztatására a KPDSZ
Tolbucliin sugárúti és a Közalkalmazottak Szakszervezete Kultúrotthona Vörösmarty utcai helyiségében.
Délután 3 órakor: a Kamara
Bábszínházban (Dózsa György u.
16.) az Elvarázsolt narancsok cimű mesejáték.
Délután 5 órakor több rendezvény lesz.
A Közalkalmazottak
Szakszervezetének
Kultúrotthonában: az „Elítélt falu" című filmet,
a KPDSZ
kultúrotthonában:
a
„Rákóczi hadnagya" című filmet
vetítik. A Tudományegyetem Aulájában az Orvostudományi Egyetem és a Jutafonó kultúresoportja
ad műsort. A postás szakszervezet
kultúrotthonában: a postás szakszervezet zenekarának kisegyüttese operett-részieleket ad elő. Közreműködnek: Moldován
Stefánia
és Megyesi Pál, a szegedi Nemzeti
Színhúz művészei. A Móra Ferenc
kultúrotthonban (Munkácsi u.) a
Szövetkezeti Bizottság
kultúresoportja ad műsort. A Villamosvasút Kossuth Lajos
sugárút 34-es
szám alatti kultúrtermében a Szegedi Ruhagyár kultúresoportja szerepel. Az
Úttörő
Otthonban:
(Tolbuchin sugárút) a Küzkórház,
az Állami Zeneiskola és a Városi
Balettiskola ad műsort.
Este 8 órától
táncmulatság a
Közalkalmazottak
Szakszervezette
nek Kultúrotthonában, a
KPDSZ
Kultúrotthonban.
a
felsővárosi
Móra Ferenc kultúrotthonban,
a
postás kultúrotthonban.
Este 7 órakor az MSZT Horváth
Mihály utcai nagytermében lesz az
„Uj választók" bálja.

(P. Z.) Kis ország vagyunk.
Az emberek közel vannak egymáshoz: nálunk nem annyira
hat a tömeg
ismeretlensége,
mint ahol százmilliók élnek egymás mellett. A kis ország kis
népe közelebb érzi magához a
másik honfitársát, a nemzet
eleven közösségének másik tagját. Igy jobban
együttélünk
örömben s bánatban egyaránt.
Ezért érezzük magunkénak ezekben a napokban, a tanácsválasztás idején, a nemzet örömét — a nép összesegének boldogságát.
Miért ez öröm s honnan e
boldogság? A válasz egyszerű,
mint pohár víz tiszta valósága.
Határkő cz a mostani nap, városaink, községeink falvaink életében, — hasonlóképp életünk
eddigi nagy eseményeihez, — a
nép, a nemzet
fejlődésének
egyik kiemelkedő állomása. Es
számvetés is egyben, meg tervezgetés is ugyanakkor. S ezen
a választáson mutatjuk meg népünk, nemzetünk erejét ország,
világ előtt november 28-án.
A gondolkodó ember életének emlékezetes pillanataiban
mindig elgondolkodik, magábaszáll kissé: Ilyenkor eszébe jut a
mult. Vaskos történelemkönyvek, gyűrött röplapok és megsárgult újságok, jegyzőkönyvek
sűrűnirt lapjai beszélnek arról,
ami már maga a megmerevedett
történelem. S az írás mesél: panamák és
megvesztegetések,
csalások cs közéleti korrupció,
terror és elnyomatás, egy rothadt társadalmi rend
minden
aljassága elevenedik meg a dokumentumok lapjain. Hazudozás,
a
választók leitatása,
csendőrsortűz... — így tudtak
csak maguknak hatalmat s tisztet szerezni az urak. Igy oszthatták csak szét maguk között
a miniszteri bársonyszékeket, s
ülhettek be a parlamenti széksorokba. Igy ehettek az ország
kenyerét s fosztogathatták, csalhatták ezt a népet évszázadokon át.
A nép erős volt, hát gúzsbakötöttek. S lettünk mi török,
német gyarmat évszázadokon át.
Elvették tőlünk magyarságunk,
adtak helyébe rabságot, elnyomatást. A nép *nyiltan* döntött, mig közben orozva döfték
hátába a kést, rabolták el mindenét az úri zsiványok, *a ködevők, a svábokbői jött magyarok*.
A Hazafias Népfront kibontotta háromszínű zászlaját, hogy
egybefogja a magyar népet a
jövő tervel megvalósításában.
Háromszínű lobogó — piros-fehér-zöld. Kuruc rongyosok és

Nyomdaipari

Emlékezetes, nagyszerű
látvány: fiatal s öreg, férj és feleség, diák és dolgozó paraszt,
munkás és tanár együtt lép holnap reggel az urnák elé, hogy
hitet tegyen meggyőződéséről s
megválassza jelöltjeit a tanácsokba.
Egymásután nyúlnak
majd a színes szavazólapokért a
kezek... Kezek, melyek kalapácsot fognak; kezek, melyek
megsimogatják
a kisgyermek
homlokát; kezek, melyek házakat építenek és embereknek
hoznak gyógyulást; kezek, melyek építik ennek az országnak
jövőjét, s most urnába dobják
akaratuk jelképét, a szavazócédulát. az öregeknek kárpótlás
ez a pillanat a mult szenvedéseiért, először szavazó fiatalnak
az emberrécrés avatóűnnepélye.
Ezért ünnep népünk munkájának mindennapjai közt ez a holnapi nap. S a becsületes emberek milliói, felmérve rendűnk
nagyszerű eredményeit, jövőnk
szépülő tervelt, azzal a megfontolással és tiszta lelkiismerettel járulnak a szavazóurnákhoz. hogy igaz ügy képviselőire
adják szavazatukat. Ezért szavaznak a Hazafias Népfront jelöltjeire.

dolgozók jó

A.z egész Csongrád megye választási nyomtatványainak elkészítése próbára tette a Csongrádmegyei Nyomdaipari Vállalat dolgozóit. Ezeket a munkákat terven felül kellett elvégezni, a tankönyvek,
tudományos folyóiratok és napilapok előállítása mellett. A munkaversenyekben megedzett nyomdászok becsülettel megfeleltek a nagy
feladatnak.
Ennek
bizonyítéka,
hogy a megye egész területén idejében megjelentek a választási falragaszok, a választókhoz eljuttatott
brosúrák és népfront-programok.
A nagy figyelmet és körültekintést kívánó munkából példásan kivette részét Erményi Lajos, a kalkuláció osztály vezetője. A kéziszedők, gépszedők is jól dolgoztak.
Kozma István, Farkas János kéziszedőket is dicséret illeti. Varga
Sándor és Rózsa Ferencné gép/szedők, Szili Teréz és Szabó István
gépmesterek is jól dolgoztak.
A vállalat Szeged, Kígyó utca 4.
szám alatti dobozüzemében is nagy
lelkesedéssel folyik a verseny. A
karácsonyi ünnepekre készülő cipők, harisnyák, játékok és egyéb
ajándékok csomagolásához fürge
női kezek varázsolják elő a szebbnél szebb kivitelű dobozok tízez-

Jó munkával

pirossipkás honvédek harcoltak
alatta, míg Rákóczi, Kossuth
nevét zengte száz és százezer torok. A három szín így forrt
eggyé életünkkel, szétszakíthatatlanul, vált hazánk, népünk
hazafiságának jelképévé, dicső*
ségének megtestesítőjévé s hordozójává. S a Hazafias Népfront
jelkép is, hasonlóan háromszía
lobogónkhoz. A magyar néj, . e
nemzet dolgozó társadalma egységének, erejének és tehetségének jelképe egyben — akaratának kifejezője, terveinek formábaöntője és
megvalósítója,
szava, gondolata, munkálkodó
lelkiismerete.
Holnap választjuk meg jelöltjeinket, a Hazafias Népfront jelöltjeit az új tanácsokba. E választás — népünk egységének
seregszemléje. Dolgozó népünk
be tudja tölteni azt a magasztos
és felemelő szerepet, melyet
képviselni s betölteni hivatott.
Erre mutat az a szenvedélyes
érdeklődés, mellyel népünk a
választást megelőző tanácstagjelölő gyűlések felé fordult, as
aktivitás, mellyel résztvett ezeken a gyűléseken, a felelősségtudat, mellyel a tanácsokba jelölte érdekeinek képviselőit. Népünk bízik a Hazafias Népfrontban. Ennek a hűségnek és
szeretetnek, bizalomnak és megbecsülésnek lesz következő nagy
próbája a holnapi nap, a tanácsválasztás napja.

köszöntjük

Közeledik a tanácsválasztás napja. Sok szó esik erről, sokat foglalkoztatja az embereket, milyenek
lesznek majd az új tanácstagok,
hogyan képviselik a dolgozók érdekeit, s mit tesznek a közösségért.
Beszélnek erről a Textilművek
munkásai is. Valamennyien tudják, hogy helyi tanácsaink a munkásosztály fegyverei a szocialista
társadalom
felépítéséért
folyó
harcban. Az ő munkájuktól is függ
tehát, miképpen valósul meg a
Hazafias Népfront szegedi bizottságának programja.
A Textilművek dolgozói
büsz-

munkája

reit. Az üzem egyébként tágas helyiségeit valóságos
dobozhegyek
töltik meg. Ezek között kicsi, nagy,
hosszúkás, szegletes, gömbölyű dobozokat látunk, amelyekbe a veszprémi Fémfeldolgozó Vállalat éppen olyan örömmel burkolja bele a
maga áruját, mint a Szegedi DÉMA Cipőgyár, a NIVÖ Játékáru
KSZ, vagy a Hódmezővásárhelyi
Harisnyagyár. Az egyik „hegy" 12
rekeszes ampullás dobozokból áll.
Van vagy 60 ezer darab. Ezekbe a
Chionin Gyógyszerárugyár csoma,
gólja majd exportra készülő gyógyszereit. Bite Erzsébet és Kabók
Pálné 188 darab helyett 225-öt készít belőlük naponta, A harisnyás
dobozokból Bába Józsefné és Szilágyi Ferencné ügyes keze az előirt 284 helyett 355 darabot von be
műszakonként. A cipős dobozokat
Neulánder Béláné készíti elő Hós
Erzsébet dobozfűzőnek, aki összekapcsolja.
A Csongrádmegyei Nyomdaipari
Vállalatnál a nyomóterem által
kezdeményezett
tanácsválasztási
műszak nagyszerű eredményekkel
végződött. Mindenki résztvett a
versenyben és az elért sikerek
újabbak alapját vetették meg.
G. J.

a választások

napját

kék arra, hogy ezideig már nyolc
munkatársukat
jelölték
tanácstagnak a kerületekbe. Ezek képviselik majd üzemük dolgozóit és
harcolnak
a
kormányprogram
megvalósításáért.
Az üzemben már négy dolgozó
van eddig, aki egész évi tervelőirányzatát teljesítette. Berta Anna és Tóth Gézáné lánccsévéló
november 18-án fejezték be évi
tervüket. November 19_én Szabó
Mária lánccsévélő és Ábrahám
Piroska szalagegyesítő
lépett az
évi tervteljesííök sc-^ba.
Váradi István
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A. J . Visinszkij ravatalánál

A jól v é g i e n munka érzésével
szavaznak a ViiMoszkva
(TASZSZ).
Gyászban Jasznov, a moszkvai szovjet végés Csaiotnaművek dolgozói
él] a Szakszervezetek Háza. Feke- rehajló bizottságának elnöke állnak
to selyem vonja bo az oszlopokat diszőrséget.
A választópolgárok már kijelölés a csillárokat. A terein közepén
A Moszkvában működő diplomá- ték azokat a személyeket, akikben
ziildolő pálmák és élövirágok kö- ciai testületek vezetői — közöttük megbízhatnak és tudják felőlük,
zött a ravatalon fekszik A. J. Vi- Münnich Ferenc, a Magyar Nép- hogy jól képviselik ügyeiket. Nosinszkij, a kiváló államférfi.
a köztársaság nagykövete — is el- vember 28-a nevezetes napja lesz
Szovjetunió Kommunista
Pártja jöttek, hogy leróják kegyeletüket a országunknak ós városunknak. Jó
központi bizottságának
tng.ia. a nagytehetségű
szovjet diplomata munkával, ünnepélyes hangulattal
Szovjetunió
külügyminiszterének ravatalánál.
készülődnek az ország és Szeged
első helyettese, a Szovjetunió LegA. J. Visinszkij ravatalára ko- választópolgárai a nagy napra.
felső Takácsának küldötte.
szorút helyeztek a Szovjetunióban
A Szegedi Víz- és Csaton aműSzukndallannl áramlik a® embe- működő diplomáciai testületek, a vek fizikai és műszaki dolgozói a
rek tömego a Szakszervezetek Há- különböző kormányok a kommu- tanácsválasztások tiszteletére újabb
zába.
nista és munkáspártok és az aláb- felajánlásokat tettek a negyedik
nevében: a negyedévi terv teljesítéséért, túltelA. ,T. Visinszkij ravatalánál A. bi nagykövetségek
Népköztársaság, a Bolgár jesítéséért. Ásotthalom községben
A. Gromiko,
V. A. Zorln. V. V. Kínai
a
Csehszlovák fúrandó ártézi kút fúrási munkáKuznyeeov külügymlnisztcrholyet- Népköztársaság,
Köztársaság, a Román Népköztár- latainak elvégzésére vállalatunk
tesek, M. V. Zimjanyin. L. F. Ilji- saság, a Koreai Népi Demokratikus
1320 munkaórát tervezett. A kútesov, Sz. P. Kozlrev, M. A. Kosz- Köztársaság, a
Magyar Népköztlljev V. SZ. Szemenov,
N. T. társaság n Lengyel Népköztársa- fúró csoport tíz tagból álló brigádja Nacsa István kútfúró mester veFodorcnko, Sz. K. Carapkin,
a ság, az Albán Népköztársaság. a zetésével vállalta, hogy a kútfúrást
Mongol
Népköztársaság,
a
VietnáSzovjetunió
külügyminisztériuma
1200 munkaóra alatt végzik el. A
kollégiumának tagjai, O. N. Zaru- mi Demokratikus Köztársaság, a vállalás teljesítését Domaházi AnNémet Demokratikus Köztársaság.
bin, a Szovjetunió
washingloni
. . . 18 óra 50 perc. A díszörség- tal műszaki vezető is segíti. Pálfi
nagykövete, A. N. Nyeszmejanov, ben N. A. Bulganyin, K. J. Vo- Gyula II. zárt csatorna karbantartó
a Szovjetunió Tudományos Akadé- rosilov, L. M. Kaganovics. G. M. brigádja vállalta, hogy november
miájának elnöke. D. V. Szkobelcln Malcnkov, A. I. Mikodan, V. M. havi tervét 5 százalékkal túlteljeZ. síti. Terhes Béla nyíltcsatornát tiszés A. V. Topcsljev akadémikusok. Molotov, M. G. Pervuhln. M.
Szaburov,
N.
8z.
Hruscsov.
A.
I. tító brigádja azt ígérte meg, hogy
M. P. Tarnszov,
az OSZSZSZK
Kiricsenko, P. K. Ponomarenko, N. havi tervét két nappal előbb telLegfelső Tanácsa Elnökségének el- M. Svernyik, P. N. Poszpjelov. M. jesíti. Strifler János és Kókai Jánöke, A. M. Puzanov, az OSZSZSZK A. Szuszlov N. N. Satalin
állt. nos gépészek a hozzájuk beosztott
gépápolókkal együtt a lakatosműMinisztertanácsának elnöke, I. V.
Tizenegy óra hosszat vonultak hely tehermentesítéséért 30—30 daKnpitnnov, az SZKP moszkvai bizottságának titkára. J. A. Furccva. el szakadatlan menetben a dolgo- rab csapzárat hegeszt meg. Nagy
az SZKP moszkvai városi
párt- zók tízezrei A. J. Visinszkij rava- Gyula vízvezetékszerelő brigádja a
megállapított idő előtt végzi el a
bizottságának
titkára, M.
A. tala előtt.
munkát a Szövő utcában is. Nagy
Vince vízmérő javító brigádja havi
tervét és vállalását teljesítette, túlteljesítette. Az üzemi kovácsok:
Papp Dezső és Csúcs József azt
Johannes
D'eettmann
a Német
Demokratikus
ígérték, hogy 131 százalékos átlagKö»tár»a*ág
népi kamarájának
elnöke
levele
teljesítményüket 1 százalékkal emea karlsruhei
alkotmánybíróság
elnökéhes
lik, Vállalásukat
túlteljesítették,
133 százalékos eredménnyel dolgozMinthogy
azonban
hiányzóit
a
Berlin (MTI). Johannes Diecknak. Lakó Imre és Soós István azt
bátorság ehhez, a német bírásmann. a Német Demokratikus Közígérték meg, hogy a több mint 400
kodás arra
az útja
jutott,
társaság népi kamarájának elnöke
kifolyó víztelenítési munkájuk elamelyrt ek
egy Freislcrhez
kellevelet írt dr. Winlerichnck,
a
végzésére kiszabott időt két nappal
lett
vezetnie.
karlsruhei alkotmánybíróság
elBecsülettel állták
(Freisler Hitler vezető vérbírája megrövidítik.
nökónok.
— Több mint 21 év telt cl azóta volt. A szerk.) Bünger később lel- adott szavukat, s a kifolyók víztekövetkeztében lenítését üt nappal a határidő előtt
— emeli ki levelében Dieekmann, kiismeretfurdalásai
végezték el.
liogy Lipcsében pert indítottak a elvesztette lelki ogyensúlyát.
Dieekmann a továbbiakban utal
A Szeged felsővárosi dolgozók
birodalmi gyűlés épületének állítójobb vízellátásáért vállaltuk a talagos felgyújtói ellen. Sokéves po- arra, hogy
o Német
Kommunista
Párt
nácsválasztások tiszteletére, hogy a
litikai és személyi
kapcsolatok
betiltása
a gyakorlatban
leheRóna utca és a Debreceni utca sarfűztek dr. Büngerhez, az
ügyet
letlenné
lenné szabad
össznékán egy új közkifolyót szerelünk.
tárgyaló bírói tanács elnökéhez. E
mel választások
végrehajtását
A következő héten sor kerül erre
szörnyűséges per tárgyalása idején
fe- és így a Róna és Debreceni utca
telefonbeszélgetést folytattam Biin- és súlyos következményekkel
a környékének lakói
könnyebben,
gerrel és felszólítottam, hogy mond- nyegető precedenst teremtene
jon le tanácselnöki tisztségéről. Dr. mindenkori államhatalom számára gyorsabban jutnak jó ivóvízhez.
llüngor azt felelte: úgy véli, hogy a nem kellemes politikai pártok
A Víz- és Csatornaművek dolgo„nz állam tekintélyének fenntartása „törvényes" elnémilására.
zói jó munkával készülnek a taA
kommunista
párt
betiltása
érdekében* helyén kell maradnia.
nácsválasztásokra. A jó munka
mindenütt
a demokrácia
végét
Az elmúlt eseményekre visszateután vasárnap ünnepélyes keretek
jelenti. Tisztességes ember nem
kintve joggal jelenthetem ki, bogi'
között adják szavazataikat a nép
nyújthat
ehhez
segítségei
—
n történelem menete másként alaáltal jelölt új tanácstagokra.
kult volna ha Biingemek
akkor fejeződik be Johannes DieckmanD
Siprikó
Gyula
levele.
lett volna bátorsága cselekedni.

Na, aztán nem is kellett
törjem az eszemet,
hogyan
hozzam elő ügyem a csap-

Elhamvasztották A, J . Visinszkij holttestét
Az A. J . Visinszkij temetésének megszervezésére alakított
kormánybizottság jelentése

Moszkva (TASZSZ). A november
A Szakszervezetek Házának Osz26-ra virradó éjszaka elhamvasz- lopcsarnoknba a belépés november
tolták A. J. Visinszkij holttestét. 26-án délelőtt 10
órától dóluión
Az A. J. Visinszkij hamvait tar- két óráig tartott,
talmazó urnát a Szakszervezetek
A. J. Visinszkij temetése 1954.
Házának Oszlopcsarnokában
he- I november 26-án délután 3 órakor
lyezték el.
volt a Vörös-Téren.

A. J . Visinszkij temetése
Moszkva

(TASZSZ).

P é n t e k e n te- j

mették el Moszkvában a Vöröstéren Andrej Januarjevics Visinszkij akadémikust, a Szovjetunió
Legfelső Tanácsának tagját, a Szovjetunió külügyminiszterének első
helyettesét, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagját, a kiváló államférfit.
Délután három órára a dolgozók
ezrei gyűltek össze a Vörös-téren,
hogy lerójják tiszteletüket A. J. Visinszkij emlékének. Felsorakoztak
a moszkvai helyőrség egységei.
Megjelentek a diplomáciai képviseletek vezetői és munkatársai. A
mauzóleum díszemelvényén ott voltak a kommunista párt és a szovjet
kormány vezetői.
Az A. J. Visinszkij emlékének

szentelt gyászgyülést M. G. Pervuhin nyitotta meg. A Szovjetunió
Kommunista Pártjának Központi
Bizottságának, a Szovjetunió Minisztertanácsának, a Szovjetunió
Legfelső Tanácsa Elnökségének nevében V. M. Molotov mondott beszédet. Beszédet mondott még: az
igazságügyi dolgozók nevében K.
P. Gorsenyin, a Szovjetunió igazrégügyminisztere, a Szovjetunió
Tudományos Akadémiája nevében
A. N. Nyeszmejanov, az Akadémia
elnöke, Moszkva város és a moszkvai terület dolgozói nevében A. P.
Volkov, a Moszkva Területi Tanács
végrehajtó bizottságának elnöke.
Az A. J. Visinszkij hamvait tartalmazó urnát a Kreml falában helyezték el.

Készülnek a válaszfásra a gyulatelepiek
A mult rendszer helytelen várospolitikájának következtében
a
vátostól távol települt egyszerű
dolgozók lakják a 173-as választási területet. A tanácstagjelölő
gyűlésen a Gyulatelep és a lutaárugyári házak lakói elmondták
kéréseiket és javaslatokat tettek
lakóterületük szebbétételére. A javaslatok nagvrésze kevés költséggel, társadalmi munkával elvégezhető.
Mit kérnek a gyulatelepi dolgozók? Három villanylámpát az utcán lévő villanyoszlopokra, már
meglévő anyagukból három kifolyót szeretnének: ez néhányszáz
csővel megoldható. A volt Rabtemetőben lévő lemezgyári futbalpálya kopár, fátlan környékét sze-

retnék facsemetével
társadalmi
munkában fásítani. A jutaárugyáriak lakótelepük környékét szeretnék fásítani. Ezenkívül szeretnék, ha a kisméretű szobakonyhás lakásokhoz
éléskamrát
építhetnének, hogy ne kelljen a
különböző
élelmiszereket
lakásukban tartani.
Most
választásra
készülnek
Gyulatelep és a jutaárugyári házak lakói ls.
Tanácstagjelöltjeik
tarisznyáját
bőven
megrakták,
jócskán adtak útravalót.
Mindez
azt bizonyítja,
bíznak jelöltjeikben, segítik jelöltjeiket. 28-án pedig szavazataikkal támogatják a
173-as választási kerület jelöltjeit:
Teleki Ferenc
Szegedi Ferene

A Csongrád megyei pénzügyőrök dicséretes eredménye
A Csongrád megyei pénzügyőrök
a
tanácsválasztások
alkalmából
megfogadták, hogy a borkészlet-felvételt december 20-a helyett december l-re befejezik és a negyedévi adóbevételi tervet 102 százalékra teljesítik. A szegedi pénzügyőri
szakasz kezdeményezésére tanácsválasztási hetet kezdtek a megye
valamennyi szakaszai
november
15-től 25-ig annak érdekében, hogy
a december 1-i vállalást november
25-re teljesítsék.

Az indított mozgalomnak meg
lett az eredménye: a borkészlet felvételt a megye pénzügyőrei november 25-re befejezték és a negyedévi adóbevételi tervet erre a
napra 102 százalékra teljesítették.
A jó munkában kiemelkedő részük van a kiskundorozsmai, kisteleki. makói, szegedi és mórahalmi
pénzügyőri szakasz dolgozóinak,
akik nagy lelkesedéssel dolgoztak a
vállalás határidő előtti teljesítéséért.

Dehát az eszem járt közben. Nau „szerűt találtam
ki
nekivaló
feleletül.
Csak
vártam,
hogy
fulladjon
ki
végre a
hadarásban:

Tersánszky J. Jenő:

iaménak.
ö kezdte.
Mégpedig
nagyobb csudamra
így:
— Én azt nagyon jól tudom, miben
jár itt
maga.
Azt is tudom,
hogy
maga
nem az a vigéc, akinek kiadja magát. Annál
sokkalta nagyobb úr. Maga
valami állami
ember.
Az
is
lehet, hogy
valami
nagyságos úr, vagy
méltóságos.
Bevallja
nekem?

Rettentően kacagtam persze. De

hiába

akartam

megértetni
vele,
hogy engemet csak a
kormánypártiak főkortese
bízott
meg
tapogatózással
a
faluban:
mire jutnának
itt a szavazatvásárlással?
Ne adj
Isten,
hogy elhiggye!
Rá kellett
utoljára
is hagyjam,
hogy
legalább
is az a főkortes én vagyok!
Hát legyen
neked!
Akkor azt
mondja:
— Mondjuk,
azt én elvállalom
maguknak,
hogy
megtudakolom
itt a szavazóknál,
engednének-e
negyvennyolcból?
Meg
is
lehet, hogy sikeredik
valamit elérnem
náluk,
ami-

lyen rossz év volt. De tessék hát. rukkoljon
ki
kem előbb a farbával:
a
bérük, ha
elárulják
zászlójukat?

nemi
a

— Hát
először is...
—
kezdeném
én.
De
minpyárt szavamba
esik:
— Azt hagyja is ki,
ha
azt akarja mondani,
hogy
a maguk követe
megcsinál-

Regényrészlet
ja majd,
hogy a
község
hidat kap a Láposon és itt
építik,
ahol a
rév
van,
nem
feljebb
kilométerre,
amerre a habukini
svábok
akarják
maguknak
a hidat.
Se arról ne tegyen Ígéreteket, hogy a vásárokat
sohse teszik át Habukinba.
ha
a községünk
kormánypárti
lesz. Ha pedig az adózást csak
emlegeti,
hogy
harmadosztályúnak
veszik föl a
mi
jó
folyómenti
földjeinket
és a
kincstári
uradalom
olcsó bérért adja
át a legelőt,
erdőt,
a
gazdáknak,...
akkor kár a szóért. Csakis arról
povedáljon, hogy
mit
hajlandók
fejenként
fizetni a szavazatokért
itten?
— Húsz forintot
szántak
fejenként!
—
felelek
rá
rögtön
és hogy
látom
a
csaplárné
pittyeszti
erre
csak a szép száját,
hozzáteszem sietve: — De ez még
semmi!
Hanem
szabad
számla itt
maguknál
a
kocsmában
az etetés és itatásra, meg a
cigánybanda
is kommencióban
minden
szavazó
polgárnak.
— Hát igen! —
nógatja
erre a fejét
a
csaplárné,
nem nagyon fellelkezve:
—
Hát igen!
Húsz
forintot
szoktak ajánlani
máskor is,
mindig
is. Mert ezt a pár
pengőt tartják
elégnek
egy

szavazatért.
Es azt ne is
mondjam,
hogy az
etetést,
itatást,
cigánybandát
a
függetlenségi
párt
is
állja
a szavazóinak,
három
nappal a követválasztás
előtt.
Ez tehát
semmi
kecsegtetést nem hoz
maguktól.
— Hohó! —
válaszolom
erre, ahogy
Soma
megbízott: — Nem
három
rongyos nap ad szabad
számlát a
kormánypárt
az ő
választóinak,
hanem
akár
három
hetet is.
Attól
a
naptól,
amint
kész a pakli, Ez is semmi?
— Na, ez már
valami,
valami!
— bólint a
csaplárné nekem. De azért éppenséggel nem azon
módon,
ahogy én
várnám.
— A maguk
érdeke lássa, hogy
siessenek
minél
több
szavazót
kaparintani
minél
hamarabb.
Annál
jobban
fogy az
italuk
a
kormánypárti
követ
zsebére! — bíztatnám
váltig a
csaplárnét.
Dehát csak immel-ámmal
biccenget:
— Hát ' igen-igen!
Megpróbálom,
amit lehet! Rajtam
nem
múlik.
Abban
megbízhatik.
így!
De pedig én
magamban
azon
okumlálok,
hogy ez
nem elég
mézes
madzag,
amire szeme se rebben ennek az asszonynak.
A gróf
is, Soma
is, mindenki
az-

zal esett rám, hogy vegyem
ki ezekből
a
parasztokból,
mit kívánnak
és ne fukarkodjak, az
ígéretekkel,
ha
a göncölszekeret
is
akarják
hintájuknak
az égről.
Azt kérdem
hát a csapIámétól:
— Mit
szeretnének
hát
tulajdonképpen
az asszonyságék, hogyha ez a teméntelen haszon sem elég maguknak
a kormány
választóin?
— Mit? —
néz
rám a
csaplárné:
—
Megadnák
tán? Azt se hiszem!
— Csak kivele! — mondom.
— Azt úgysem
teljesítik!
— szól. — De
megmondha.
tom. Ha azt a húsz
pengőt,
amit
az emberek
kapnak,
ne
lehessen nekik
másutt
a városban
herdálni
el, hanem csak itt nálunk.
Az
aztán
valami
volna
nekünk.
Nahát erre már a méreg
futott
el. Ekkora
kapzsiságot! Ez mégis csak sok!
— Már megengedjen!
—
förmedek
a
menyecskére. — De ha a
leheletlent
is
követelik,
azt
persze
hogy nem lehet
teljesíteni.
Hiszen
vegye
csak
észbe,
ha egyszer a választók
a
kormány
készpénzzel
fizetett költségére
kapnak
maguknál ételt, italt a hasukba, bandaszót
a talpuk
alá,

akkor mi címen, mi
fosszák ki még őket

vazati díjukból

módon
a sza-

is?

Ha azt képzeltem,
hogy
ennek
ugyan
betapasztottam most a száját!
Dehogyis!
Pattant föl a székéről
az
én csaplárném
és úgy hadrikálta:
— M i címen,
mi
módon
lennék
én
és az
uram
ezeknek
a
községi
szavazóknak
a
fosztogatójává?
Hát van-e
ezek közt
egy
is olyan, aki már a tavalytól nem ingyen nyakalja
a
borunkat,
mintha
örökös
választási
potya volna. Hiszen az egész falu
adósunk
már.
Nemcsak
kocsmaszámlával,
de ide
futnak
hozzánk,
mint
a
takarékpénztárba,
ha
egypár
forintra szorulnak.
Akad naponta vendégünk,
aki azzal íratja föl
az
urammal
és velem a liter borát, hogy
adjanak
még
nyolcvan
pénzt
kölcsön és
írjanak
föl egy forintot.
Erti-e? Ha
nem
adunk?
Máshová
mennek.
Elveszejtjük
azt
is, amit adtunk.
Ha
adunk?
Odaszaporodik
már
némelyik kontója,
hogy két jó
év termése a
felére
sem
elég
fedezet.
Akkora
siránkozást
csapott a fülembe
a szép menyecske,
hogy
mukkani
sem tudtam
közbe.

—
Megálljon
csak, édes
asszonyság!
— mondom
a
szemébe
sunyítva:
—
Hiszen egy kallóban
őrölünk
most már biztosan. Egy fikarccal
sem lesz
máskép,
ahogy
maga
óhajtja
a
számadását
ezzel az alkotmányos
haszonnal.
— Hogyan?
kérdi.

Hogyan?

—»

— Hát nézze! — hunyorgok tovább a szeme
közé:
— Mikor
maguk
itten elkészítik
majd
a
kormánypárti
követnek
a
számlát,
egy-egy választónak
a fogyasztásáról,
kicsoda
fogja
azt ellenőrizni,
hogy
mióta
csinálja
az az
adósságát?
Nem szoktak
ilyenkor
se
alkudni,
se firtatni,
hogyan
nyomta meg a
kocsmáros
a
krétáját!
Aháh!
Mégis csak odavittem
a
dolgot,
ahová
akartam!
Villog
már, ragyog rám
a
menyecske
szép fekete szeme.
Kacag
már.
—
Aj!
Magánál
aztán
nagyobb
selymát!
—
kacsint a szemembe
és tudakolja: — Ugyebár
magára
bízták, magára
fogják
bízni a
számadást,
fizetést?
Ne
tagadja!
— Akár rám
marad
az,
akár másra, —- mondom —
sejdítheti,
hogy
a kortes
nem vizsgálóbíró
és a kormánynak
saláta ilyenkor a
bankó!
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Éljen és erősödjék boldog ;övenk biztosítéka, népi demokráciánk szilárd alapja,
a

Felvilágosító szóval a tanácsválasztások
sikeréért
'Az elmúlt napok tapasztalatai
azt bizonyítják, hogy Szeged dolgozói egyre nagyobb érdeklődóst
tanúsítanak
a tanácsválnsztások
iránt. Ez az érdeklődés megnyilvánult
már a tanácstagjelöltek
megválasztásánál é s azóta még inkább fokozódott. Es mos! arra készül minden választópolgár, hogy
holnap, 28-án a Hazafias Népfront
jelöltjeire adott szavazatával hitet tegyen kormányunk politikája
mellett. Szívesen teszi ezt minden
választópolgár,
mert az elmúlt
néhány hónap alatt alkalma volt
megismerni
és meggyőződni
a
Népfront céljának, feladatának és
programjának
helyességéről.
A
dolgozók fokozódó érdeklődésében
nagy részük van a párt népnevelőinek, akiknek többsége fáradtságot nem ismerve napi munkájuk
befejeztével felkeresték a választópolgárokat és felvilágosító szóval segítettek megértetni a Népfront politikáját, a tanácsválasztások jelentőségét.

nevelő nevét nem tudjuk megemlíteni, éppen ezért csak a legjobbakat soroljuk fel. Sipos
József
Konzervgyár,
Polcner
Kálmán
Igazságügy, Csontos Józsefné Élei.
miszer Kiskereskedelmi Vállalat,
Balga Erzsébet DÁV. Mison
Jánosné és Kovács Jánosné
Móraváros, Muskó József Erdőgazdaság,
Bódi István Vegykísérleti Intézet,
Paplógó Ferenc Ujszegedi KenderLenszövő Vállalat és így sorolhatnám tovább.
A tanácsválasztások
előkészítésével kapcsolatos politikai munka
egyik fő tanulságaként
kell elkönyvelnünk, hogy
a népnevelök nem valami nagy
tettekkel, hanem éppen a dolgozók apró, de jogos sérelmeiknek orvoslásával tudták kivívni
a lakosság elismerését.

m y n k á s - p a r a s z t

Válasíásí n o i i f i í s a Szegedi Kenderíonógyárban
Amikor a délelőtti műszak végetért, még nem tudták a Szegedi
Kenderfonógyár dolgozói, milyen
eredménnyel végezték munkájukat,
de érezték, hogy a választást köszöntő munkájukba erejüket, szivüket adták: túlteljesítették a tervet. És ezzel a kedvvel, tettrekészséggel siettek a kultúrteremben
tartandó választási nagygyűlésre: a
Hazafias Népfront hirdette — ott
akartak lenni, hogy meghallgassák
Ajtai Miklós elvtársat, a könnyűipari miniszter első helyettesét.
A kultúrterem zsúfolásig megtelt. A figyelem a színpadra szegeződött — a múltról, a jelenről szólt
Ajtai elvtárs. Nem kis büszkeséggel hallgatták azokat a mondatokat, melyekben Ajtai elvtárs róluk, a Szegedi
Kenderfonógyár
munkásairól, műszaki dolgozóiról,
mérnökeiről
mondott
— hogy
mennyire fontos helyet töltenek be
az ország életében:
a kenderszakmában a termékek
háromnegyed részét ők készítik és jól dolgoznak.
Az élüzem cím, a sok kitüntetett
dolgozó, akiket a gyűlés résztvevői
hosszú, lelkes tapssal köszöntöttek,
bizonyítékai annak, hogy a gyár
régi és fiatal dolgozóinak tettei
harcos, nemes cselekedetek a nép

Móravárosban, Rókuson, de más
kerületekben is a családlátogatásokról visszatérő népnevelők nem
arról beszéltek hogy itt vagy ott
Munkájuk felbecsülhetetlen érté- nem tudtak bemenni, bezárták az
két még jobban kiemeli az a tény, ajtókat, hanem
arról beszéltek,
hogy néhány hónappal ezelőtt még hogy mindenütt nagyon
szívesen
számos olyan becsületes dolgozó- fogadták őket,
hosszan, barátian
val lehelett találkozni, akik nem elbeszélgettek és azzal búcsúztak;
igen értették meg a tanácsválasz- rövidesen ismét találkozunk.
A
tásokat és sok kérdésben bizony- választópolgárok annak adtak kitalankodtak. Ez a magyarázata an- fejezést, hogy
nagyon jó
volt,
nak, hogy egy-két hónappal ez- hogy itt jártak a népnevelők, meg
előtt még gyakran
találkoztunk tudtuk
beszélni
problémáinkat.
olyan nézetekkel, hogy „jó-jó, tud- Azt is megmondták, ne csak a vájuk lesz tanácsválasztás, de inog lasztásokig jöjjenek,
hanem azlesz az nélkülünk is". Találkoztunk után is. Rókus I-ben az egyik népolyan véleménnyel, amely szerint nevelő elmondotta, hogy
felkerea mi államhatalmi szerveink — a sett egy olyan választópolgárt, aki
tanácsok — nem sokkal jobbak a eddig sohasem engedte magához a
régi közigazgatási szerveknél.
népnevelőket. Most beengedte, sőt
Tasnádi
hosszasan ei i s beszélgettek a taNem volt könnyű a sok tisztánácsválasztásokról,
a
Hazafias
zatlan kérdést kellőképpen megTasnádi Lajost, Felsőváros legNépfrontról. A választópolgár elmagyarázni.
mondta, helytelen dolognak tartja, északibb csücskében, a Szilléri suhogy korábban nem
beszélgetett gárút, a Körtöltés és a Tiszapart
Népnevelőink számos esetről tud- a népnevelőkkel.
közötti terület, a 69-es választási
nak, hogy némely helyre négyszerkörzet lakói egyhangú lelkesedéssel
ötször is el kellett menni, a felElmondhatjuk ezek után, hogy választották meg tanácstagjelöltmerült vitás kérdéseket, problé- az elmúlt
hónapokban
komoly
mákat megfelelően,
meggyőzően eredményeket értünk el a népne- nek.
megmagyarázni.
Tasnádi Lajos neve egybeforrt a
velőmunkában. De, amikor ezt megHogy ma ezekben és más fontos állapítjuk látnunk kell azt is, hogy felszabadulás utáni idők hatalmas
kérdésekben a dolgozók többnyire a tanácsválasztások még nem feje- építő munkájával. 1945-ben ő alapítisztán látnak és helyeslik pártunk ződtek be. még számos olyan csa- totta meg
a Közalkalmazottak
politikáját, azt lelkes népnevelő- lád van, ahova nem jutottak el a Szakszerveretét. Azóta ebben a
ink ezreinek köszönhetjük.
Úgy- népnevelök. Már csak egy nap van szakszervezetben végez példamutaszólván minden
pártszervezetben, hátra. Holnap, a választások nap- tó munkát. 1949-től napjainkig fügkönnyen 29—30
olyan népnevelő ján kerül
szakszervereti
korona .munkájukra, getlenített megyei
nevét tudnánk felsorolni, akik az hisz a választások eredményei tük- verető. Az ő szervezőmunkájának
elmúlt hónapokban
rendszeresen rözik majd a népnevelők jó mun- eredménye, hogy ma már 57 szakvégeztek népnevelőmunkát és ez- káját. A hátralévő időt használják szervezeti bizottság működik mezel elősegítették a párt és a tö- fel, hogy ne
maradjon egyetlen gyénkben Tasnádi Lajos irányítámegek közötti
kapcsolat további olyan választópolgár se, akivel ne sával. Az ő nagy érdeme, hogy a
megszilárdítását. És ebben nagy beszélgetnének el a 'tanácsválasz- Közalkalmazottak
Szakszervezete
része van annak, hogy a vezetők tások előtt.
társadalmi munkában megteremmegértették
a
népnevelőmunka
tette Szeged kulturális életének
fontosságát és maguk is résztvetSIMON BÉLA,
egyik jelentős fórumát, a közalkaltek ebben a munkában.
a Szegedi Párt-Végrehajtó- mazottak Vörösmarty utcai, minbizottság agit.-prop. oszt. vez. den igényt kielégítő gyönyörű kulSajnos minden jól dolgozó nép- túrotthonát.

felemelkedéséért folytatott munkában.
Bódi Lajos nem igen szólalt fel
eddig a gyűléseken. Most felállt és
elmondta véleményét, hogy mi a
különbség a muLt rendszer és a
jelenkor választása kőzött.
— A múltban is azt mondták,
hogy a nép választ — mondotta
többek között —, most is azt mondják. A kettő között azonban óriási
a különbség —. A múltban sokunknak nem volt választójoga és
akikre azt mondták, hogy a «nép
képviselői*, azok vagy gazdagok,
vagy földtulajdonosok voltak, vagy
nagy protekciójuk, összeköttetésük
révén kerültek a nép elnyomóinak
jelöltjei közé. Most tanácsválasztásokra készülünk. Magunk közül jelöltünk tanácstagokat, akik kiváló
munkájukkal, becsületükkel, hazájuk forró szeretetével, a nép érdekeinek védelmezésével tűntek ki.

A Hazafias Népfront szeged^ bizottsága javaslatot tett a tanácsnak,
hogy még ebben az évben
több szegedi iskolát és óvodát újítsanak fel, hogy tiszta, szép, rendé,
zett iskolájuk legyen a szegedi dolgozók gyermekeinek. A városi tanács megvizsgálta e javaslat végrehajtásának lehetőségét és még
ebben az évben igen jelentős felújítási munkálatokat végeztet el a
város oktatási intézményeinél — a
Hazafias Népfront programja keretében.
A Kossuth Lajos-sugárúti, a Boros József-utcai, a Juhász Gyula-

utcai, a Csanádi-utcai, a Petőfi
Sándor-sugárút 40. szám alatti
óvodák belső mázolási és festési
munkálatai fejeződnek még be ebben az évben. Az általános iskolák
közül a Petőfi-telep I. és Il-es
számú, a rókusi, a móravárosi általános Iskolák folyosóit és tantermeit olajlábazattal látják el. Festési munkálatokat végeznek a Tömörkény- és a Radnóti-gimnáziumban. A Londoni-körúti nevelőotthon külső és belső meszelési munkálatait is elvégzik.
Ezekre a felújításokra a tanács
közel 200 ezer forintot fordít.
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Még 1948-ban „Kiváló munkáért" jelvényt kapta meg, mint telekkönyvvezető. a földreform telekkönyvi
lebonyolításánál
végzett
nagyszerű munkájáért. Tasnádi Lajos lelkiismeretes munkájára jellemző, hogy mint tanácstag-jelölt
is, azonnal hozzá fogott munkájához. Siprikó Gyulával, a másik
megválasztott,
tanácstag-jelölttel
meghallgatták a lakosság kívánságait, panaszait, és máris lépést tettek ezeknek orvoslására. A Hazafias Népfront szegedi bizottsága elnökségéhez beadványt adott, kérte,
hogy a Csaba utca végén egy üzemen kívül helyezett pékséget helyezzenek újra munkába, házi sütések céljára, hogy legyen a kör-

n é p

fias Népfront jelöltjeire. Sprokk
András hangoztatta, hogy voltak
olyanok a tanácsban, akik nem jól
végezték dolgukat. *Most olyanokat válasszunk — mondotta —,
akik valóban a lakosság ügyéért
készek dolgozni".
Ezen a gyűlésen is meggyőződhettek a jelenlévők, hogy mennyire összeforrtak a dolgozók az ország vezetőivel. Csiriás
Jánosné
munkásasszony román állampolgár
és kérte már elég régóta a magyar
állampolgárságát. -Küldje fel hozzám kérését az elvtársnő, majd segítünk, elintézzük* — válaszolt
mindjárt Ajtai elvtárs, amely végtelenül jólesett Csiriásnénak.
Sokan szólaltak fel a gyűlésen.
Wittmann Ferenc a szárazfonó művezetője, Papp Vera, Dunai János.
Juhász Péter arról panaszkodott,
hogy egy bizonyosfajta .fogaskerekek, amelyeket az orosházi öntődéből hoztak, rosszak. A nagygyűlés után Ajtai elvtárs mindjárt magához vett egy fogaskerék mintát,
hogy elintézze: jobb fogaskerekeket kapjon a Szegedi Keisderfonógyár.

És ezért őszintén, nyugodt lelkiismerettel adhatjuk
rájuk
szavazatunkat.
Mándoki János arról beszélt,
hogy dolgozó társaival már megtárgyalta és biztos abban, hogy a
gyár munkásai, értelmiségi dolgoIgy ért véget a Szegedi Kendekzói együttesen mennek vasárnap, fonógyárban a péntek délután váhogy szavazatukat adják a Haza- lasztási nagygyűlés,

KET

Még ebben az évben 200 ezer forintot
fordítanak
Szegeden az oktatási intézmények
felújítására
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Lajos, a 69-es Körzet laKóinak jelöltje
nyék lakóinak hol megsütni tésztájukat. Szóvá tette Tasnádi
Lpjos
azt is, hogy a felsővárosi gyerekeknek nincs megfelelő
játszóterük.
Javasolta a Csillagrtéri
játszótér
rendbehozását és hogy létesítsenek
az Etelka-sor és a Halász utca sar-

kán új játszóteret. Javaslatot tett
még a Felsővároson eddig igen nélkülözött bölcsőde felállítására, valamint arra, hogy Felsővárosnak
ezen külső részén is állítsanak fel
SZTK körzeti rendelőt és zöldkereszt gondozót.

Jól jelöltek a Ságvári telepi 48-as körzet lakói
Talán még a legkisebbek, az apróságok
is jól ismerik Ságvári telepen Süli Istvánt.
Hosszú évek
óta a Táncsics termelőszövetkeret egyik
legjobb tagja, a kertészeti brigád vezetője.
Munkaegységeinek száma most is
430 körül mozog.
• Egyszerű szavakkal
így beszél munkájáról:
— Kertészetünk bizony az idén gyengébb volt, mint más
esztendőkben, de azért most is vannak
szép
eredményeink.
Például zöldségtermelési tervünk erre az
évre annakidején 95
ezer forintot irányzott elő, mint tiszta
jövedelmet,
ezzel
szemben
bevételünk
körei
százötvenezer
forint lett, vagyis tervünkön felül is szépen juttattunk zöldségféléket, zöldpaprikát, karfiolt, káposz*

tát és egyebeket a
városi dolgozók asztalára.
Mindössze néhány
mondat ez csak Süli
Istvánról, de már ebből is kiderül, hogy
nem
gondoskodtak
rosszul a Ságvári telepi 48-as körzet választói, amikor őt jelölték
képviselőjüknek a III. kerületi
tanácsba.
Süli István jelölése
után azonnal körülnézett, mik azok a
problémák, melyeket
elsőnek kell elintéznie a tanácsban.
A telepi kultúrház
teteje már évekkel
ezelőtt
megrongálódott, az esővíz befolyt. A berendezése
is, miután felelős gazdája nem volt, alaposan
elszegényedett.
A kultúrházra nagy
szüksége van a telepieknek.
Süli István így mondja: „Ha
megválasztanak, első
feladatom lesz, hogy

ennek az egyébként
szép és modern kultúrépületnek a helyreállítását elintézem,
s gondoskodok arról
is, hogy itt valóban
kultúrélet legyen". Még azt is
hozzáteszi:
— Mondhatom nem
lesz olyan probléma,
melyeket — ha hozzam fordulnak — lehetőségemhez mérten
el ne intézzem. Ezt
választóim Iránti és
becsületbeli
kötelességemnek
tekintem.
Régen az ügyes-bajos problémák, panaszok elintézése nem
a magunkfajta emberekre
volt
bízva.
Most magunk gazdái,
saját sorsunk irányítói vagyunk.
Saját
jólétünk emelkedéséért egyedül csak mi
vagyunk a felelősek,
s most ha megválasztanak, tudom, hogv
felelős leszek
egész
körzetem
lakóinak
növekvő jólétéért is
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Sándor
főhadnagy, az I. kc- Csűri Mihály technikus, a II. kc- Molnár Teréz védőnő, az I. kerürület 70-es kerületének jelöltje
rület 55-ös kerületének jelöltje,
let 56-os kerületének jelölje.

Bálint
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technikus, az I. keUtóS^elöUj^" *
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SZOMBAT,

A szegedi járás fanácstag-jelöltjeinek
névsora

A Hazafias Népfront Szeged ri munkás, 48. Simon Lajos gyári nök, 2. Szabó Pál tszcs tag, 3.
munkás, 49. Késő Vince nevelő, 50. Hegyközi Pál tszcs tag, 4. Hegylarasi tanácstag-jelöltjei
1. (a számok a választási kerületet jelzik): Gyuris József községi
tanácselnök Gyálarét, 2. dr. Tóth
Lóránd járásbíró, Szeged, 3. Nedelkov Péter tsz tag Ujszentiván,
4. Bálint Pál tsz tag Szöreg,
5.
Csikós Ferenc járási tanácselnök,
helyettes Szeged, 6. Smalda Ferenc
ksz cipész Kübekháza,
7. Borka
András földműves Deszk, 8. Tix
Márton AMG párttitkár Deszk, 9.
Papp József pedagógus Szeged, lü.
Bodó István földműves Tápé, 11.
Fekete Mihály osztályvezető Szeged, 12. Pál Mihály földműves Algyő, 13. özv. Kiss Mihályné munkás
Algyő, 14. Rózsa István járási párt.
titkár Szeged, 15. Martonosi István
tanácsdolgozó
Sándorfalva,
18. Osvald Pál tsz tag Sándorfalva, 17. Lele Ferenc nevelő Dóc, 18.
Szél József földműves Szatymaz,
19. Gera János földműves Szaty
maz, 20. Makai József földműves
Balástya, 21. dr. Kóródl István orvos Balástya, 22. Kakas Mihály
földműves Balástya, 23. Farkas István járási tanácselnök Szeged, 24.
dr. Pálinkás Pál állatorvos Kiste.
lek, 25. Szál József esperes Kistelek, 26. Dancsók István földműves Kistelek. 27 Harmat Sándor
földműves Kistelek, 28. Tóth Imre
földműves Pusztaszer. 29. Lippai
Mihály földműves Csengele, 30.
Rácz Gyula földműves Csengele.
31. Mandel Jenő szövetkezeti ügyvezető Forráskút, 32. Mihályi János községi tanácselnök Zsombó.
33. Balln Sándor járást tanácstitkár Szeged, 34. Tari József asztalos Kiskundorozsma, 35. Olasz Imre járási tanácsdolgozó, 36. Gyuris
József földműves Kiskundorozsma,
37. Kerekes
János tanácselnök
Kiskundorozsma, 38. Vetró István
földműves Üilés. 39. Kocsis B. János földműves Ül lés, 40. Rácz Jánosné háztartásbeli Bordány, 41.
Papp Gyula pedagógus Szeged, 42.
Fekete Antal gazdaságvezető Pusztamérges, 43. Kálmán János földműves Csórva, 44. Belényi Benja
min tsz tag Csórva. 45. Simon Lajos közsági tanácstitkár Kiskundorozsma, 46. Tóth Szilveszterné köz
ségi tanácselnök Zákányszék, 47.
Makra Jánosné háztartásbeli Donmszék. 48. Sáfrány Mihály rendűifőhadnagv Szeged, 49. Kindele
János kovács öttömös, 50. Bénák
Antal tsz elnök Asotthalom. 51. Ifj.
Varga lilás földműves Asotthalom. 52. Szabó István tsz kovács
Asotthalom,
53. Savanya Antal
földműves Asotthalom. 54. Sánta
Imre földműves Mórahalom. 55.
Pálinkó Lajos tanácse'njik Mórahalom. 58. Szett Antalné tsz tag
Mórahnlom.
57. Zombori Imre
traktorvezető Rőszke. 5". Roz' Tmre
fö'dműves Pöszke, 59 Tóth Illásnfö'dműves Röszke. flo Rendészeti
Testületek tanácstagjelöltje.
Kislt u n d o r o m m á község
tanácstag-jelöltjei

Hajdú Dezsőné munkás, 51. Nagypál Ferenc földműves, 52. Márta
ímre földműves, 53. Dobó Ferenc
földműves, 54. Gy. Varga József
tsz tag, 55. Móra István rendőrtörzsőrmester, 56. Szabó Gy. István földműves, 57. Márta Ferenc
földműves, 58. Lajkó Sándor földműves, 59. Miklós Mihály földműves, 60. Mlskolczi Ferenc földműves.

Sándorfalva község
tanácstag-jelöltjei
1. (a számok a választókerületet
jelzik) Szalma Pál földműves, 2.
Rovó István földműves, 3. Szabó
Ferenc földműves, 4. Lajkó József
tanácsdolgozó, 5. Pesti Péter tanácsdolgozó, 6. Gonda Mihály földműves, 7. Bárkányi Lajos földműves, 8. Gyöngyösi Mihály állatfelvásárló, 0. Gál János postás, 10.
Rovó József
tanácsdolgozó, 11.
Horváth Ferenc földműves, 12. Kovács András földműves, 13. Darázs
József földműves, 14. ifj. Bakos
József üzemi munkás, 15. ifj. Ónozó József tanácsdolgozó, 16. Deák
Mihály tsz tag, 17. Horváth Imre
kisiparos, 18. Ócsai József tanácsdolgozó, 19. Csányi Imre földműves, 20. Kiss István kéményseprő,
21. Kovács Ferencnó üzemi munkás, 22. Steilcammer Defcső tanító,
23. Nagy István földműves, 24. Fodor János földműves, 25. Deák János földműves,
26. Rovó István
földműves, 27. Szinok Gábor isko.
laigazgató, 28. dr. Bod Árpád orvos, 29. Németh József ÁMG igazgató. 30. Németh László pártalkal.
mázott, 31. Savanya Illés földműves, 32. Tóth Mihály földműves,
33. Cibolya András földműves. 34.
Erdei Ferenc földműves, 35. Bondor Pál földműves, 36. Bori Mihályné földműves, 37. Erdei Lajos
földműves. 38. Lévai György üzemi
munkás, 39. Ferenci Lajos földmű,
ves, 40. Gonda Antal üzemi munkás. 41. Tóth János földműve?, 42.
Deák István földműves, 43. Bene
István földműves, 44. Martonosi
István tanácsdolgozó. 45. Táborosi
József földműves, 46. Molnár Antal földműves, 47. Sáringer István
földműves. 48. Rovó János földműves. 49. Gémes Ferenc földműves,
50. Dobó József üzemi munkás. 51.
Kothenc Sándor párialkalmnzott.
Dnrázs Sándor földműves, 53.
Csánvl János földműves. 54. Kó.
nva Irtván tanító. 55 Honti Ferenc fö'dműves, 56. Bárkányi István földműves.

Tápé község
tauúcsiag-jelöltjei
1. (a számok a választókerületet
jelzik) Nagy István földműves, 2.
Hegedűs József munkás, 3. Molnár Imréné tanító, 4. Retek Mihály ácsmester,
5. Szabó József
földműves, 6. Sövényházi József
földműves, 7. ifj. Márta József
földműves, 8. Nagy Pál Háziipari
szövetkezeti dolgozó, 9. ifj. Hadobás Mihály földműves, 10. dr. Mátyás Zoltán községi orvos, 11. Id.
Dobó István földműves, 12. Török
István földműves, 13. Révész Mihály "földműves,
14. Márta Pál
földműves, 15. Biacsi József munkás, 16. Tokodi Béla tanácsdolgozó,
17. Iüa György tsz tag,
18. id.
Berta József földműves, 19. Terhes József révész, 20. Huszka Antal földműves. 21. Csűri András
földműves,
22. Horváth
Lajos
munkás, 23. Török Antal földműves, 24. Széli Illés kovácsmester,
25. Révész József révész, 26. Vincze
Snndorné háztartásbeli, 27. Révész
József tsz tag. 28. Dani Istvánné
háztartásbeli. 29. Ács Zoltán iskolaigazgató, 30. ifj. Dobó Istvánné
háztartásbeli,
31. Juhász Antal
vízvezetékszerelő. 32. Ilia Pálné
földműves. 33. Tóth Györgyné tsz
tag, 34. Terhes Illésná háztartásbeli, 35. Tóth Antal lakatos. 36.
Márton Sándor tsz tag. 37. Török
István fö'dműves, 38. Gáli Sándor
mezőőr, 39. Tokodi András tanító,
40. Miklós Pál tanácsdolgozó, 41.
Molnár János földműves, 42. Miklós József földműves.
43. Árva
tstván tsz tag, 44. ördög János
fö'dműves. 45. Ördögh József tanácsdolgozó, 46. Eperlesi József
földműves,
47. ifj. F.oerjesi Ferenc földműves, 48. Kalmár Albert
fö'dműves. 49 Révész Pálné háztartás. 50 Terhes Antal tanácsdolgozó.

1. (a számok a választókerületet
jelzik) Németh Imréné tanácselnökhelyettcs, 2. Szűcs Tibor szövetkezeti alkalmazott,
3. Bálint
Kálmán munkás, 4. Tóth Józsefné
tszcs tag, 5. Tutrai Lajos kisiparos, 6. Szunyogh Ferenc tanácsdolgozó. 7. Szalui József tanácsdolgozó, 8. Soós Józsefné gyári munkás,
9. Vass Károly gyári munkás, 10.
Börcsök Ernő munkás, 11. Fekete
István tanácsdolgozó, 12. Turzó Já.
nosné háztartásbeli, 13. Kálmán
Antal földműves, 14. Balogh Kálmán tsz elnök,
15. Ocskó Imre
földműves, 16. Szabó Józsefné tu.
nácstitkár,
17. Tapody Dömötör
orvos, 18. Jenei János földműves.
19. Kálmán Mihály kisiparos, 20.'
Tari Máriu óvónő, 21. Vass Mihály
üzemi dolgozó, 22. Dudás Béla pártrtkár, 23. Veres Ferenc vasúti dol
gozó, 24. Link Mihály iskolaigazgató. 25. Borbély István tsz tag,
26. Méhes Antalné nevelő, 27. Ke.
rekes János tanácselnök, 28. Gy
Varga Jánosné gyári munkás, 29.
Gombos János földműves. 30 Varró Ferenc földműves, 31. Kálmán
Ferenc földműves, 32. Soós Vincé
né háztartásbeli, 33. Jenei Lajos
faipari dolgozó. 34. Ocskó József
földműves. 35. Csaba Istvánné pvárl munkás. 36. Turai Ferenc föld
műves. 37. Gyuris József földműves, 38. Gyuris Ferencné földműves! 39. Gyuris Ferenc földműves.
«0. Kocsis Imre ioari munkás, 41.
Gyuri* Ténos földműves, 42. Ta
nócs Mihálv földműves. 43. Deme
Szőreit k ö z s é g
Pfodor munkás. 44. Varró Ferenc
tanács tag-jelöltjei
földműves. 41 Marót! János p'knl1. fa számok a választókerületet
mnzott, 46. Szilágyi Kálmán földműves, 47. Mészáros Mihályné gyá. jelzik) Temesvári József tsz el-

közi Ferenc tszcs tag, 5. Dobó József földműves,
6. ökrös János
földműves, 7. Csóti Jenő tszcs tag,
8. Palotás Péter tanácselnök, 9. Mó.
ra József tszcs tag, 10. Kasza István tszcs tag, 11. Bosnyák Ferenc tsz tag, 12. Bányai István tsz
tag, 13. Nagy Lajos tszcs elnök,
14. Pásztai Béla tsz tag, 15. Petrov
András földműves,
16. Márton
András iskolaigazgató, 17. Frank
István villanyszerelő, 18. Csiszár
Ferenc tsz tag,
19. Papp Gábor
rendőrőrsparancsnok, 20. Csanádi
Pál földműves, 21. Palotás Ferenc
tszcs tag. 22. Karsai Ferenc tszcs
tag, 23. öszi Béla munkás, 24. Kovács Lajos tszcs tag,
25. Lévai
Margit munkás, 26. Uji László
technikus,
27. Miskolczi Jónos
MÁV pályamunkás. 28. Barna Józsefné tsz tag, 29. Kasza Lajos tsz
elnök, 30. Bálint István tszcs tag,
31. dr. Magossy Sándor orvos. 32.
Kiss Sándor földműves, 33. Persi
László tsz elnök,
34. ifi. Csányi
Sándor agronómus. 35. Kószó József tszcs tag, 36. Besenyei Ferenc
tanácstitkár, 37. Tatár Erzsébet
alkalmazott, 38. Takács Ferenc tsz
tag, 39. Csikós Pál MÁV dolgozó.
40. Varga László földműves, 41. id.
Banda Menyhért földműves, 42.
Börcsök Ferenc munkás. 43. ifj.
Banda Menyhért ktsz dolgozó, 44.
özv. Zsigmond Lajosné munkás. 45.
Kása Ferenc kőműves. 46. Lebák
Józsefné háztartásbeli. 47. Zsigmond
Józsefné munkás, 48. Tóth Mártonné alkalmazott. 49. Novotrú János munkás, 50. Laska Sándor tűzoltó.

Szálymaz község
tanácslag-jelölljei
1. (a számok a választókerületet
jelzik) Dezső Sándor szabómester,
2. Sárkány Lukács MÁV pályamunkás, 3. Farkas Lajosné Mező.
ker. alkalmazott,
4. Bozóki Mihályné tsz tag, 5. Szarvas Lászlóné
földműves, 6. Bárkányi Istvánné
földműves, 7. Kardos István földműves, 8. Hajas György postás, 9.
Kovács István tsz tag, 10. Rovó
Géza földműves,
11. Gál József
földműves, 12. Rózsa László földműves, 13. Koza Imre községi tanácselnökhelyettes,
14.
Takács
Gábor útőr, 15. Papp Lajos halászmester,
16. Ábrahám Mihály
Mezőker. alkalmazott, 17.
Tóth
Mihály tsz elnök, 18. Sári János
földműves, 19. Csányi István földműves, 20. Sípos István tsz tag,
21. Szabó Mihály földműves, 22.
Széli Imre földműves. 23. Széli István földműves, 24. Vzérna István
traktorkezelő, 25. Király István
földműves, 26. ifj. Juhász
János
földműves. 27. Budai Ferenc föld.
műves, 28. Hegedűs József földműves, 29. Tóth István földműves,
30. Bárkányi István földműves, 31.
dr. Bérezi Béla orvos, 32. Gémes
István földműves, 33. Kormányos
Istvánné földműves,
34. Becsei
Sándor földműves, 35. Katona Béla
földműves, 36. Rácz János földműves, 37. Rácz István földműves,
38. Kamenszkl Béla tanító,
39.
Zsák József ált. isk. igazgató, 40.
Gera István földműves. 41. Nagy
János tanácstitkár, 42. Naaymihálv
András földműves. 43. Széli István
földműves, 44. Urbán Antal tsz elnök. 45. Vér Sándor földműv-s.
40. Börcsök László tanító, 47. Gé.
mos József földműves, 48. Börcsök
Lászlóné tsz tag.
röszke

község

tanácstag-jelöltjei
1. (a számok a választókerületet
jelzik) Varga György földműves, 2.
Tanács Imre tszcs tag, 3. Tanács
Vince tszcs tag, 4. Döme András
ÁMG igazgató, 5. Kulcsár Imre kovács, 6. id. Tóth Imréné földműves, 7. Szalma István községi tanácstitkár. 8. Tapodi Gyula ÁMG
dolgozó, 9. Sáfár Mátyás földműves, 10. Kószó Imre tszcs tag, 11.
Döme Andrásné
párttitkár, 12.
Toppantó János
földműves,
13.
Frank Ferenc földműves, 14. Koroonai István cipész, 15. Horváth
Iván MÁV dolgozó. 16. Osznovics
József földműves. 17. Gregus József földműves, 18. Boga II >na vé
dőnő. 19. Szalma Péter földműves, 20. Szűcs András tanácselnök,
21. Márki Vincéné tanácselnökhelyettes, 22. Rózsi Imre földműves,
23. Kiss István földműves, 24. Szili Emilia iskolaigazgató, 25. Szal.
ma Lajos földműves,
26. Móra
Vince földműves, 27. Császár Mihály földműves, 28. Kasza Mátyás
földműves,
29. Papplógó József
földműves, 30, Dudás Béláné var-

rónő, 31. Lázár Ferenc földműves,
32. Király Lajos földműves,
33.
Marinkov
Mátyásné földműves,
34. Rózsi István földműves, 35.
Forró Mátyás útőr, 36. Márki Nándor földműves, 37. Bagi Jenő tszcs
tag, 38. Szekeres József földmű,
ves, 39. Sipos Lajos földműves, 40.
Vőneki Mihály alkalmazott, 41. Vörös Lajos ÁMG párttitkár, 42. Kisagócsi János földműves, 43. Dobó
István földműves, 44. td. Márki
György földműves, 45. Szécsi Sándor földműves, 46. Oltványi Sán.
dor földműves, 47. Csányi Vince
földműves, 48. Bozóki György földműves, 49. Vér Antal földműves,
50. Börcsök Imre földműves, 51.
Vadál Lajos katona.

Móralialom község
tanácstag-jelöltjei
1. (a számok a választókerületet
jelzik) Rigó Antal AMG igazgató,
2. Vincze József községi párttitkár, 3. Szűcs Istvánné földmunkás, 4. Papdi István földmunkás,
5. Németh Lajos tanácstitkár, 6.
Rudics Ferencné iskolaigazgató, 7.
Kovács Imre tanácselnökhelyettes,
8. Bodó István pedagógus, 9. Szögi
István szövetkezeti italmérő, 10.
Vér Béla földműves, 11. Csöke József kisiparos, 12. Bóka Antal földműves, 13. Mészáros Ferenc földműves, 14. Ábrahám József földműves, 15. Csonka István földműves, 16. Engi Ignác földműves, 17.
Dani József gépállomási alkalmazott, 18. Pálinkó Lajos tanácséinők, 19. Kopasz Szilveszter földműves, 20. Szűcs Rozália földműves, 21. Fürtön Dezső földműves,
22. Bata Géza földműves, 23. Sutka József földműves, 24. Tóth G.
János földműves, 25. Ótott K. Gizella földműves, 26. Bozóki Mihályné földműves, 27. Papp Ferenc földműves, 28. Fugel Károly
földműves, 29. Baráth Mihály földművesszövetkezeti
ügyvezető, 30.
Madarász Sándor pedagógus, 31.
Savanya Szilveszter tsz tag,
32.
Kószó István földműves. 33. Savanya József földműves, 34. Kószó
Vince tsz tag, 35. Szabó János föld.
műves, 36. Tóth Géza földműves,
37. Miskolczi Mihály útőr, 38. Nyári István földműves, 39. Tóth István földműves, 40. Szelei Antalné
tsz tag, 41. Mészáros János pék.
üzem vezető. 42. Fazekas Kádár József földműves. 43. Kószó Ferenc
tsz tag, 44. Sánta Imre földműves, 45. Nógrádi Mihály földműves. 46. Szél Áron telepvezető, 47.
Szűcs János földműves, 48. Battancs Imre fö'dműves, 49. Ábrahám Jánosné földműves. 50. Kószó
István földműves. 51. Ónozó Imre
földműves. 52. Kollár- István földműves. 52. Farkas József Wdműves, 54. Baranvás Dezső földműv-s. 55. Gyergyádes Ferenc föld.
műves.
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né földműves, 5. Császár István tsz
tag, 6. Márki Vincze földműves, 7,
Gábor Antal sírásó, 8. Suhajda Kalmánné nevelő, 9. Hajós József földműves, 10. Makra János begyűjtési
megbízott, 11. Koncz Pál földműves, 12. Bénák Antal tsz elnök, 13.
Pálinkás István tsz tag, 14. Tóth
András tsz tag, 15. Csóti Lajos földműves, 16. Zsemlye József nevelő,
17. Mityók Károly földműves, 18.
Nyári Sándor tsz tag, 19. Csiszár
András földműves, 20. Varga János
földműves, 21.
Zsemlye János
földműves, 22. Csiszár Ferenc földműves, 23. Vér Mátyás földműves,
24. Apró József tsz tag, 25. Árokszállási István földműves, 26. Szerencsés F. József földműves, 27.
Borsos József földműves, 28. Vér
István földműves, 29. Farkas József földműves, 30. Túri Lukács
földműves, 31. Bobák Sándor földműves, 32. Temesvári György földműves, 33. id. Kátai András földműves, 34. Kovács Vince tsz tag,
35. Árokszállási Lajos földműves,
36. Gulyás Béla földműves, 37. Hódi Géza földműves, 38. Ábrahám
Imréné földműve's, 39. Szűcs Lukácsné földműves, 40. Konrád Béla
tsz tag, 41. Farkas István földműves, 42. Berta
József földműves, 43. Horváth Rozália tanácstitkár, 44. Németh István földműves,
45. Szabó István kovács, 46. Rózsa
Sándor földműves. 47. Battancs Lajos orvos, 48. Selymes János földműves, 49. Krisztin József földműves, 50. Varga Illés földműves, 51.
Nagygyörgy István földműves, 52.
Krisztin Pál földműves, 53. Födi
János földműves, 54. Fődi Lajos
földműves, 55. Szegedi Sándor földműves, 56. Kása Józsefné földműves, 57. Gregus Ferenc földműves,
58. Nagygyörgy József földműves,
59. Papdi István földműves, 60. Mányi Ferenc földműves.

Gyálarét község
tanácstag-jelöltjei
1. (a számok a választókerületet
jelzik): Kollár Ferenc tszcs tag,
2. Molnár Dezsőné tszcs tag, 3Monostori József tszcs tag, 4. Mol.
nár János földműves, 5. Kószó János földműves, 6. id. Engi Lajos
földműves,
7. id. Herke Mihály
tszcs tag, 8. Szélpál Mátyás üzemi
munkás, 9. Ladányi Ilona boltkezelő, 10. Vecsernyés János tszcs
tag, 11. Farkas Dezső tsz elnök,
12 Gyuris József tanácselnök, 13.
Ábrahám József földműves, 14.
Terhes Ede községi tanácstitkár,
15. Vörös Bálint tszcs tag, 16. Teleki Sándorné háztartás, 17. Csa-*
mangó Mihály pártfunkcionárius,

18. Dékány Józsefné háztartásbeli,
19. Bagi Ferencné háztartás, 20.
1. (a számok a választókerületet Czeglédi István csatornaőr.
jelzik):
Rac János kőműves, 2.
f
Bakos Endre földműves, 3. Faragó István pék, 4. Tóth Illés föld- A Hazafias Nép r mt Csongrád
műves, 5. Bene János kertész, 6.
megyei tanácstag-jelöltjei
Török Sándor földműves, 7. Boldizsár Antal földműves, 8. Pataki Je.
nőné tanácstitkár, 9. Varga Ferenc 47. Deozk, Kübekháza: Kovács Imre
tanácselnökhelyettes, 48.
földműves, 10. Béna Sándor vb. el- megyei
nök, 11. Molnár Mihály földműves, Tápé: Márta János tápéi földműves,
12. ifj. Juhász István földműves, 49. Algyő: Fövényes András rendör13. Kabók János földműves,
14. alezredes, 50. Szatymaz, Dóc:
SiKun Szabó János hentes, 15. Krepos
István
szatymazi
tsz
tag,
51,
kuska József földműves, 16. ZomFarkas
Sándor
bori István földműves, 17. Boldi- Sándorfalva:
zsár Ferenc tanácselnök, 18. Fau- sándorfalvi
földműves,
52.
llsz Béla gépész, 19. Sz. Varga Ist- Pusztaszer és Csengele:
Dékány
ván földműves, 20. Zombori
Mihály földműves. 21. Pál Mihály Antal pusztaszeri földműves, 53.
földműves, 22. Lakatos József föld- Kistelek: Szécsi Antal katolikus
műves, 23. Maár István tanító, 24. püspöki helynök, 54. Kistelek: HorPataki Gábor földműves. 25. Vi- váth Ferenc kisteleki esztergályos,
dács István földműves. 26. Sötéth
István földműves,
27. Csernus 55. Balástya: Tóth Lajos balásSándor tanácsdolgozó, 28. Lele II tyai földműves, 56. Forráskút és
lés földműves,
29. Gonöa János Zsombó: Darabos György megyei
földműves, 30. ifj. Lele József trak- pénzügyi osztályvezető, 57. Ullés,
toros. 31. Pászti József földműves.
32. Kiss Jónos földműves, 33. Tóth Pusztamérges: Nóvák Károly mePál földműves, 34. Várhelyi Fló- gyei főagronómus, 58. Csórva, ötriánná
háztartásbeli, 35. Szabó tömös: Farkas Imre csorvai földtstván földműves. 36. Karsai Fe- műves, 59. Zákányszék,
Bordány:
renc földműves. 37. Süli Imre földműves. 3R. Orbán D. Lajos földmű Tóth Istvánné, az MNDSZ megyei
ves. 39. Fodor János vasutas. 40. szervező titkára, 60. KiskundoKovács András földműves, 41. Ta- rozsma: Ifj. Juhász Antal dorozsri Albert földműves. 42. Gvórfi Já- mai földműves, 61. Kiskundorozsnn* földműves. 43. Makó Pál földműves. 41 Németh József földmű- ma: Vass József dorozsmai gépálves. 45. Bá"nt Sándor földműves. lomás! dolgozó, 62. Domaszék: Tö"t. R°rtM Sándor földműves. 47 rök István megyei tanácselnökheGvőrfl Sándor földműves. 48. Nagv lyettes, 63. Ujszentiván,
Szöreg:
o4t»r földműves. 49 Csűri Vilmos
Jovanov
Bogdán
szőregi
tsz
tag,
'öm műves. 50. Kecskeméti Balázs
64. RÖszke, Gyálarét,
Ószentiván:
'öldműves.
Kollár Ferenc gyálaréti tsz tag, 65.
Aeotthalom község
Mórahalom: Dr. Leitner Margit
lanácsf ag-jelöl tjei
mórahaimi orvos, 66. Asotthalom:
1. ía számok a választókerületet Papp István megyei tanácse'nökjelzik) Szécsi András prdész. 2. Sági helyettes, 67. Asotthalom: Nagy
János pedagógus, 3. Börcsök Szil- Sándor ásotthalmi erdész,
veszter alkalmazott, 4. Szűcs Illés-
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Dr. Nagy László orvos az I. kerület
Gerő Pál lakatos, az I. kerület Kiss Szilveszter kőfaragót a városi "eres Sandorne haztar asbeU az I. C z i r o k m é s egyénileg dolgozó pak e r ü ,eténck kerületi és városi
46-os kerületének kerületi és vá- 122-es kerületben, a III. kerületben kerület 8-as keruletenek kerületi es raszt a városi 149-es valasztokeru- 28-as keruietcncK Keruieu
rosi tanácstag-jelöltje.
jelöltek tanácstagnak.
városi tanácstag-jelöltje.
let jelöltje — a II. kerületben.
tanacstag-jeloltje

£gtj párttitkár

Választási kiállítás a Somogyi Könyvtárban
A Somogyi Könyvtár a választások tiszteletére tett munkafelajánlásai során tegnap helyezte el tíz
tárlójában a magyar választásokat
1910 óta dokumentáló
kiállítási
anyagát. A kiállítás gazdag és
sokrétű anyaga szemléltető és elgondolkodtató.
A tárlók mellett végighaladva
megelevenedik előttünk a magyar
múlt.
"-Erőszakoskodások"
—
*Vérterror" — Katonai és rendőri
készenlét — szinte üvöltenek a tizennégyes háború
előtti lapok
szenzációhajhász
címbetűi.
A
címbetűk alatti cikkek pedig felülről szított nemzetiségi
ellentétekről, a fölbőszített, csendőrszuronnyal terelt tömegek véres ösz.
szeütközéseiről számolnak be.
No és a Horthy-korszak? Az elnyomók ugyanazok, csak dühödtebbek a módszereik.
Több a
csendőrsortűz, a betiltott választási gyűlés, a vad irredenta, soviniszta uszítás, s erősebb a munkás,
szervezetek elleni hajsza. "Zenebona a baloldalon" — címmel ír
habzó választási
vezércikket az
egyik újság,
amelynek
még a
jobboldali szociáldemokraták s a
polgári radikálisok
demokráciája
is sok.
1935. A véres endrődi választási
botrány, ahol a csendőrség sortűzze1 oszlatta szét a meg sem tartott,
jóelőre betiltott ellenzéki
válasz,
tási gyűlést Hat halottal, sok sebesülttel fizetett az endrődi nép
azért, mert ellenzéki
képviselőt
akart meghallgatni. S ugyanaz a
lap, mely a véres, gyalázatos terrortámadásról ad hírt, »loyális el.
lenzékiséggel" így udvarol gróf
Bethlen Istvánnak' *A rohadságot
konzerválni akaró Bethlen István
titkos választójogot követel. Milyen
érdekes?"
Érdekes? Leleplező! Kormánypárt vagy polgári ellenzék: a gazda közös. A gazda: a feudálkaoita
lista "történelmi réteg", a gazda a
fasiszta háborúra spekuláló,
a

német
imperializmus csatlósának
Szerény, kedves asszony. Hátraszegődött, a magyar nép jelenét és
jövőjét lelkiismeretlenül kiárusító simított fekete hajában néhány
ezüst szál. Kék munkásruha a ke»felső tízezer".
zében, s szemüvegén át nézi. A kis
•
Kurunczi Eta munkamódszerátadoA következő tárlóból új levegő hoz szól:
csap meg bennünket. Választások a
— Etuskám, jó lesz így.
felszabadulás után. Révai József
— örülök neki, — felel a lány.
beszéde a pártnak a 45-ös választáA fiatal lányok itt, a Szegedi Rusok előtti nagygyűlésén.
hagyár l-es termében csak egyKét arc a 47-es választások je- szerűen néninek szólítják. Fiatalablöltjei közül. Komócsin Zoltán, a bak, idősebbek, sokfajta módon kiharcos
ifjúmunkás; Nagygyörgy fejezik iránta a bizalmat. Az egyMária, a kitartó, munkában edzett szerű, szerény asszony az l-es tefonónő.
S a 49-es választások rem B. műszakjának főmestere.
nagyszerű Népfront győzelme, az Sok, felelősségteljes a teendője az
50-es tanácsválasztások.
Az első üzemben is.
tanácsoké a felszabadulás után. A
Két óra. Pár percre megállnak a
dolgozó nép a párt által vezetett varrógépek, amíg a váltás történik.
és győztesen megvívott harcai so. A délelőttös műszak főmestere: Firán itt ért el egyik legnagyobb ál- scher Miklósné is indul, s együtt
lomásához.
mennek vele többen asszonyok, láA tanácsok megválasztásával fél- nyok. Fischerné útja Újszegedre
relöktük a további fejlődésünket vezet a gyárból — az újszegedi
akadályozó burzsoá típusú állam pártszervezetbe. Mert annak a titkereteit. Az államélet ezzel a vá- kára, évek óta. S nyolc éve, hogy
lasztással teljesen a nép kezébe a pártszervezetben felelős beosztáskerült, az állam szervezeti felépí- ban áll. Egy-egy pártszervezet muntése is a 'népi államnak megfelelő kája függ a pártvezetőségtől, a
lett.
párttitkártól.
1

j

*

Már itt vagyunk a jelennél. —
Mit szóljunk erről? Mit mutat a
kiállítás? Nem sokat. De mit is
mutathat? A jelen még nem történelmi emlék, — jelen: — történelem, az élő, eleven alkotó munka.
A Somogyi Könyvtár
gazdag
anyagából jó érzékkel kiválogatott
és ízlésesen, szemléltetően feldolgozott kiállítási anyag hasznos lát.
nivaló. A Könyvtár és a Múzeum
látogatói szétviszik a városba ennek a méreteiben nem nagy. de
agitatív ereiű kiállításnak a hírét,
s ahogyan ők is, mi is szívesen
ajánljuk mindenkinek: jöijön és
nézze meg ezt a kiállítást. A történelem őszinte, isazmondó, cáfol,
hatatlan hitelű tükrét.
Szabolcsi Gábor

(5)
— A7. előbb, hogy
eljövök a női barakk
előtt,
látcm, hogv
nyitva van az ajtó.
'Thá'ui Tizienc
Hát ez
mért van
nyitva, kérdem
attól a fehércselédtől, aki ott ácsinkózik. Azt mondja, nyitvafelejtette a Mári néni. Hát hol a Mári
néni? Azt mondja, bement a faluba egy guriga
selyem cérnáért. Hát aztán kinek kell az a selyemcérna itten? Azt mendja, őneki. Akkor nézek
jobban a szemébe, hát látom, hogy ez meg az úrnak a
menyecskéje. Az ám, azt mondja, ő az és nagyon
megköszönné, ha ezt a konfektet elhoznám az úrnak. Hát, mért ne vinném, mondom, csak el ne
csellengjen ám az asszonyság messzire innen az
ajtótul. Nem ő, azt mondja, csak vigyáz itten a
ruhákra, nv'g vissza nem ér a Mári néni. No, vedig abba beletelik egy fertályóra is. Hü, a teremtésit neki, a barakk tehene belement az eklézsia
herésibe.
Nagyon kellemesen lepett meg, hogy János így
szívén viseli az eklézsia érdekeit. Még inkább az,
hogy futtában 6 is nyitva felejtette a mi ajtónkat.
— Látod, kedves, ilyen emberek a magyarok!
— mondtam büszkén Diának, ahogy a pimpimpárés fűben az ölébe hajtottam a fejemet a fehér
vászonsátorban.
Attól fogva János olyan találékony pártfogónk
volt, hogy nem győztem csodálni az invencióját.
Meg is kérdeztem tőle, hogy milyen katona volt a
háborúban.
— A vezérkarban voltam én kérem, mint
afféle teddide-teddoda pucér.
Persze, az volt a baj. hogy János volt a pucér,
a teddide-teddoda emberek között.
Egy hét múlva annyira összebarátkoztunk,
hogy János már tekintetes úrnak szólított és megmutatta a Rózsi arcképét. Szép nagydarab lány volt
Rózsi, a szélehossza egy fajtából, és nagy testi
erőre vallottak a betűi is, amikkel dedikálta a képet: «Lajcsikámnak.»

Kísérjük végig Fischer Miklósné
munkájának egyes mozzanatait.
Kell a felvilágosító, igaz szó Újszegeden is, hogy az emberek hazaszeretete, lendülete és alkotóvágya kibontakozását segítse. Fontos
a tanácsválasztás — kihat az újszegediek életére, munkájára is. A
Hazafias Népfront pedig emberek
vágyait, gondjait is számbaveszi,
hogy könnyebb, derűsebb legyen az
élet. Jól látják az újszegedi pártszervezetben is a néppel való beszélgetés jelentőségét. Fontos leendő volt, hogy megismertessék az
újszegedi lakossággal a Hazafias
Népfront, a választás jelentőságét.
S legyen tartalmas a szavazás, lássa mindenki a jelentőségét. Mindehhez persze igaz, egyszerű magyarázó szavak, ha úgy tetszik érvek is kellettek, s szükségesek ma

— Nini, hiszen magát Jánosnak hívják,
— néztem rá értetlenül a pátrónusunkra.
— Hiszen
éppen
tegéwje
ez
az én
bánatom,
hogy
nem
én vagyok a Lajcsi. Kollégám a Lajcsi és ő levelezte mostanában a Rózsit, holott azelőtt engem
levelezett a Rózsi. Húsvétkor bújt bele az ördög
a lányba, mikor szabadságon voltam Pesten és
megismertettem vele a kollégát. Lássa a képet is
Lajcsinak ajánlotta, pedig nekem ígérte.
— Hogy kerül akkor magához?
— Ügy, hogy Lajcsi kihajította a ládájából. Neki
már nem kell, se testének, se lelkének, mert itten
veszi el a papgazdasszony lányát, azzal két tehén
is jár.
— Akkor hát a kutya se sánta, fiam. Lajcsié
a két tehén, magáé az egy Rózsi, ez csak tiszta
munka?
— Az ám, ha azt tudhatnám, hogy ő mi szándékban van.
— Hát miért nem kérdezi meg tőle? Nem látszik maga olyan szégyenlős embernek.
— Nem is az van abban uram, hanem karácsonyig nem lesz szabadságom. Az pedig nagy idő
az olyan fehércselédnél, akin úgy kap a szem,
mint a Rózsin.
— Ncno, dehát a levél mire való?
János elfanyalodott mosollyal vakarta meg a
fületövét:
— Hiszen, ha én írástudó volnék, akkor én
sokra vittem volna a háborúban. (No, János, nem
sokra vitte ctt egy írástudó se.) Még tán könyvet
is írnék róla a maradékaimnak, hadd tudják meg.
hogy ki fia-csikaja volt az ősük. (Jól van, János,
ezt hívják a kitanult emberek memoárnak, csakhogy ahhoz meg végkép nem kell írástudás.) Dehát nem tudok én egyéb írást, csak a nagybetűket a síiteken, azokat is csak a nagykőrösi piacon.
De látja, már a pesti silteket nem tudom elolvasni.
— Hát ez már baj, János.
(Folytatjuk)
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is. A népnevelő munka fontos helyet kapott az újszegedi pártszervezet tevékenységében is. Fischer
Miklósné is azon volt és van, hogy
aki arra méltó, lelkes ember, végezzen úgyis munkát, mint népnevelő. Gyovai Istvánnét, a dolgos
háziasszonyt a Védőnő-utcából régóta ismeri. Beszélget is vele. Fzeken a beszélgetéseken minden szóba kerül. Szőtték a mondatokat ők
ketten — a párttitkár és a háziasszony — a Hazafias Népfrontról,
a tanácsválasztásról, és Gyovai
Istvánné népnevelő lett. Nem akármilyen, hanem a leglelkesebbek
közül való.
Az egyik délután Törőcsik Istvánné, aki az újszegedi pártszervezet tagja, belátogatott a pártszervezet székházába. Persze, ott találta a párttitkárnőt. Beszélgettek.
Szó került arra is, hogy a párttagság fokozottabb felelősséget jelent
a feladatok végrehajtásában. Kedves, meghitt volt minden mondat.
Később aztán Törőcsik Istvánné
örömmel mondotta el Kovács Gyuláné pártvezetőségi
tagnak, milyen szépen beszélgetett vele a
titkár. És munkát kért a pártszervezettől. Meglehet, ha a párttitkárnő nem találja meg a megfelelő
hangot, akkor nem kapcsolódik be
a pártszervezet gyakorlati tevékenységébe.
Vasárnap Újszegeden
kétszáz
népnevelő végzett munkát. Nagy
öröm volt ez Fischer Miklósnénak
is. A párttitkárnő is természetesen
végez egyszerű *apró« munkát,
amely abból áll, hogy ellátogat a
házakhoz, beszélget az emberekkel
A népnevelők vasárnapi útjukról
is híradással voltak, tapasztalataikat elmondták. Fischer
Miklósné
is ismeri mindazt, ami hatalmas
eredmény, öröm az újszegedi lakosok életében. De tudja és szivén
viseli a bajokat is, amelyek az életet keserítik. Szivén viseli úgy,
mint párttitkár és úgy. mint az újszegedi 157-es választási körzet tanácstagjelöltje.
A Borostyán-utca, illetve az Ifjú
Gárda fiúotthon környékén nem
kielégítő a vízellátás, közkifolyó
kellene. Fischer Miklósné megtelte
az intézkedést, hogy a lehetőségekhez képest mielőbb megelégedésre

intézkedés történjék. A Bérkertutca és a Tanítóképző szöglete igen
sötét, villanyégő kellene oda feltétlenül. Olyan kérdés ez, amelyen
minden különösebb nehézség nélkül lehet segíteni. "Intézkedem ebben az ügyben is* — mondja Fischerné.
Sok bosszúságot okoz az újszegedi lakosoknak a földművesszövetkezetek boltjainak nyitási, illetve zárási ideje. A boltok reggel
8-tól délután 4-ig tartanak nyit-a.
Sok újszegedi családtól munkába
jár a feleség és a férj. Gyakran
reggel 6-ra mennek munkába s
délután érkeznek csak haza, körülményes a bevásárlás.
Lépéseket
tesz Fischerné azért, hogy a földművesszövetkezeti boltokban az újszegedi emberek kívánsága szerint
megfelelően változtassák meg a
nyitvatartás idejét.
Az ember nem tudja, hogy nevessen-e, vagy keseregjen azon,
hogy az újszegedi péktől a Tiszahídon át a városba hozzák a kenyeret, majd később a városból
visszaviszik Újszegedre s aztán
árusítják. Ez az intézkedés gyakorta azt eredményezi, hogy a kenyér
oda-vissza szállítása idején (ez
hosszabb, rövidebb ideig tart), nincs
Üjszegeden kenyér. Ezt is szóvátették a népnevelőknek a vasárnapi baráti beszélgetéseken. A kenyér-ügyben is eljár Fischer Miklósné. Tesz azért is, hogy Üjszegeden újból legyen — mert fontos —rendőrörs. A jelölőgyűléseken is
beszéltek erről az újszegedi lakosok. Most már cselekedni kell!
A népnevelőknek az emberekkel
folytatott baráti beszélgetései gyümölcsöznek. Szép példája a hazaszeretetnek Császár János Akácfautcai lakos ügye is. Valahogyan
kimaradt a választói névjegyzékből. Elment a pártszervezetbe és
beszélt a párttitkárral. Megmondta,
hogy ö bizony szavazni akar. Segítséget kért, tanácsot, hogy neve
felkerüljön a választók névjegyzékére. Jó szóC tanácsot, útbaigazítást kapott Császár János és ügyét
gyorsan elintézték.
Érkezett a híre a pártszervezethez, hogy a Védőnő-utca, a Pilich
Kálmán-uíca és a Temesvári-körút
több házából már reggel hétkor
együtt indulnak az emberek szavazni. Szomszéd szól a szomszédnak, barát a barátnak.
Bizony mostanában Fischer Miklósné csak aludni jár haza. Férje
az Üjszegedi Kender pártalapszervezetének titkára. Nevetve mondja
az asszony: "Mi titkár házaspár vagyunk*. Hadd mondjuk el, hogy
Fischer Miklósné lánya, Márta, a
textiltechnikum harmadéves hallgatója. Fischerné amit tesz, szeretteiért is teszi, az újszegediekért és
állíthatjuk, az egész népért is. Az
életéért, a munkájáért, emberségéért szeretik és tisztelik a Ruhagyárban, Üjszegeden. S ő is végtelenül szereti az embereket, az életet(sn. s.)

KIOSZ napok Szegeden
A KIOSZ Szegedi Csoportja no
vember 29-én, hétfőn a cipész, asztalos, férfiszabó, és fodrász kisiparosok részére KIOSZ napot
tart
este 6 órakor az Oroszlán utca 6.
szám alatt lévő új kultúrteremben.
November 30-án ugyancsak az új
kultúrteremben este 6 órakor a
fém, vas, villanyszerelő, műszerész,
kovács, órás, élelmezési, építő; festő, női szabó, vegyesfa és háziipa-

rosok részére lesz KIOSZ nap.
Mindkét alkalommal
kultúrműsor szórakoztatja a kisiparosokat és
családtagjaikat, és értékes előadást'
tartanak részükre, amely az új szakasz feladatait tárgyalja és tájékoztatást ad az anyag az adó- és
az ár kérdésekben. Minden ki-iparos családját szeretettol várják a
KIOSZ napokra.
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Megkezdődött az Első Békekölcsön hetedik sorsolása Békéscsabán
Pénteken délután a békéscsabai
Jókai
Szjnházbaii
ünnepélyesen
megkezdődött az Első Békekölcsön
hetedik sorsolása. Tarján Endréné,

az Országos Takarékpénztár vezérigazgatóhelyettese ismertette a sorsolás menetét, majd Blahut János,
a városi tanács vb, elnöke mondott
ünnepi beszédet.
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501—0600
5264
901—1000
5327
001—0200
701—0800* 5351
301-0400
501—0605* 6449
701—0800
901—1000* 5484
301—0400
401-0500* 5496
501—0600
001—0100* 5758
001-0100
5776
001-0100
301—0400
5986
101-0200
801—0900
701—0800* 6013
401—0500
6074
401—0500
701-0800
50.000 forintot
301-0400*
nyert:
001—0100
901—1000
0200
0675
001—0100
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0930
501—0600*
4749
0158
701—0800*
5436
0762
701—0800
25.000 forintpt
401—0500*
nyert:
001—0100
301-0400*
0834
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701—0800*
0003
0919
401-0500*
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201—0300*
301—0400*
10.000 forintot
501—0600
nyert:
901—1000
000?
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701—0800*
0297
0242
501-0600
0465
0337
003§
0410
200 forint
0706
0605
névértékben
0242
0866
kisorsolva:
0411
1005
0616
1039
201—0300
0019
0705
1109
701—0800
0045
0735
1300
301—0400
0086
0554
801—0900
1905
0130
0241
301-0400
1985
0197
901—1000
0241
0252
2452
101—0200
0416
0302
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701—0800
0393
0411
2538
201—0300
0485
0146
2670
301—0400
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0535
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001—0100
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0040
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301—0400
0849
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101—0200
0890
0068
4546
901—1000
0926
0976
5005
801—0900
0964
0745
6062
701—0800
0989
901—1000
1085
1000 forintot
701-0800
1088
nyert:
201—0800
1101
801—0900
901-1000
1121
0047
301—0400 0074
801—0900
1123
401-0500 0403
1129
001—0100
701—0800 0839
1181
901—1000
401—0500 1058
1217
001—0100
901-1000 1140
1278
201—0300
301-0400 1288
1351
801—0900
701—0800
1405
701—0800
601-0700 1656
1426
401—0500
901—1000 2021
1441
301—0400
4086
001—0100
1793
70Í—0800
4492
401—0500
1714
001—0100
601—0700 4889
1777
301-0000
301—0400 5013
1779
101—0200
801—0900 5473
1803
901—1000
001—0100 6074
1845
201—0300
2067
5000 forintot
101—0200
2147
nyert:
301—0400
2353
0269
0129
101—0200
2542
0106
0280
101—0200
2644
0724
101—0200
0567
2817
101—0200
ouhr
0605
2819
301-0400
0889
2851
0612
001—0100
2873
0136
0624
301—0400
2924
0701
0644
001-0100
2967
0598
0683
301-0400
3153
0835
0785
101—0200
3312
0380
0861
201—0300
3397
0377
0871
201—0300
3401
0209
0880
201—0300
3426
0480
0978
401—0500
3432
0270
1056
301-0400
3522
0669
1121
401-0500
?j*)70
0496
1126
001—0100
3633
1146
0617
301—0400
3637
1200
0754
401—0500
3838
0552
1528
401—0500
3879
0058
1562
001—0100
3954
0926
1644
401—0500
3983
0699
1728
501—0600
4027
0309
1857
701—0800
4090
0213
1899
001—0100
4135
0449
1955
401—0500
4182
0200
2128
001—0100
4280
0200
2255
801—0900
4230
0306
2462
901—1000
4251
0303
2847
301—0400
4349
0284
2858
101—0200
4415
0450
2865
601—0700
4569
0433
2925
201—0300
468?
0306
2929
801—0900
4714
3090
301—0400
010Í
4753
0283
501—0600
3109
4877
001-0100
3183
0213
4882
501—0600
0440
3259
4930
401—0500
0066
4936
3310
901—1000
4978
3370
0050
501—0600
0132
3439
701—0800
0467
3525
5025
101—0200
0287
3894
5026
601—0700
0014
4111
5035
501-0600
0594
4123
506?
201—0300
0027
4151
5068
901-1000
0845
4222
5137
0976
4223
5261

500 forintot
nyertek:

0076
0Ó95
0323
0324
0462
0518
0723
0738
0756
0841
0943
0969
0980
1016
1029
1423
1442
1624
1953
2017
2137
2175
2301
2347
2583
2765
2830
2938
2950
3019
3465
3471
3494
3719
3828
3835
3088
4158
4181
429t
4332
5263
5268
5371
5376
5423
5471
6777
5988
6014

401—0500
601—0700
801—0900
601—0700
901—1000
701—0800
201—0300
701—1)800
401—0500
601—0700
001—0100
101—0200
801—0900
601—0700
701—0800
301—0400
301—0400
001—0100
901—1000
301—0400
001—0100
201—0300
101—0200
401—0500
401—0500
101—0200
401—0500
101—0?00
201—0300
101—0200
301—0400
201—0300
101—0200
401—0500
001—0100
401—0500
201—0300
101—0200
701—0800
801—0900
601—0700
601—0700
501—0600
301—0400
801—0900
701—0800
101—0200
701—0800
701—0800
801—0900

200 forint
névértékben
0006

0149
0151
0163
0168
0198
0342
0349
0467
0504
0527
0540
0544
0640
0673
0707
0711
0834
0872
1008
1001
1115
1149
1183
1203
1204
1238
1340
] 409
1411
1505
1529
1703
1714
1803
1893
1929
1952
1082

2064
2265
2312
2455
2320
2561
2935
3092
3074
? '24
3575

?577
<") 16
8
085
.'18
4199
4273
•poi
4716
4327
6 72r
4 764
•388
4'07
4 451
T. '70
4 '91

4568

4004

601—0700
801—0900
201—0300
301—0400
101—0200
901—1000
501—0600
601—0700
401—0300
201—0300
601—0700
401—0500
101—0200
901—100Ö
701—0800
901—1000
801—0900
901—1000
401—0500
401—0500
101—0200
401—0500
401—0500
501—0600
201—0300
601—0700
701—0800
501—0600
101—0200
601*0700
101—0200
101—0200
501—C|)0
201—0300
201—0300
701—0800
901—1030
801—0900
901—1000
101—0200
101—0200
301—0400
401—0500
101—0200
401—0500
001—0100
101—0200
201—0300
001—0100
101—0200
401—0300
501—0600
401—0500
101—0?00
901—1000
301—0400
501—0600
501—0600
401—0500
501—0600
001—0100
701—0800
001—0100
201—0300
201—0300
301—0400
001—3100
301—0400

4006
4659
4671
4705
4723
4777
4781
4802
4829
4860
4873
4880
4974
4980
5047
5109
5149
5207
5222
5252
5269
5277
5312
5344
5357
5759
5780
5784
5835
5903
5983
6064
1039
1053
1066
1109
1118
1121
1126
1146
1200
1200
1300
l3lt
1364
1988
1528
1528
1562
1644
1728
1857
1861
1879
1899
1905
1&55
1970
1985
2060
2070
2128
2255
2439
2452
2462
2465
?538
2555
2670
2710
2723
2751
2800
2847
2858
2865
?901
2925
2929
3090
3109
3109
3110
3183
3202
3015
3259
3310
3335
.1370
3439
3446
3486
3525
3594
3796
3894
3896
4006

001—0100
301—0400
901—1000
201—0300
201—0300
701—0800
201—0300
801—0900
401—0500
301—0400
601—0700
001—0100
701—0800
301—0400
501—0600
601—0100
201—0300
301—0400
101—0200
001—0100
001—0100
101—0200
301—0400
001—0100
201—0300
101—0200
101—0200
201—0300
501—0600
101—0200
201—0300
601—0700
601—0700*
701-0800
201—0300*
701—0800*
801—0900
601-0700*
401—0500*
601—0700*
701—0800*
801—0900
701—0800*
801-0900
201-0300
101-0200

001—0100
501—0600*
001—0100*

901-1000*
601—0700*
301—0400*
201-0300*
401—0500
201-0300*
501—0600*
401—0500*
201—0300
201—0300*
201-0300*
101—0200
101-0200*
101-0200*
401—0500
201—0300*
301—0400*
401—0500*
401—0500*
301—0400
101—0200*
201—0300
401-0500
101-0200
301—0400*
301-0400*
201—0300*
401—0500*
101—0200*
401—0500*
301—0400*
101-0200*
201—0300*
201-0300*
.101-0400*
201—0300*
201—0300*
001—0100

401—0500*
001-0100*
201—0800
001—0100*

101—0200*
001—0100*
401-0500
401-0500*
001—0100

001—0100
201—0300*
401—0500
601—0700

300 forintot
nyertek:
4021
4111
4123
4151
4183
4222
4223
4287
4306
4325
4351
4359
4383
4408
4447
4496
4519
4523

101—0200*
001—0100*

501—0600*
001—0100*

901—1000*
801—0900*
901—1000*
701—0800
101-0200
101-0200*

401—0500
701—0800
301—0400
901—1000*
001—0100*

301—0400*
701—0800
301-0400

4 545

001—0100
501—0600*

4681
4749

501—0600*
101-0200*

4558

4801
4881
4882
4944
5005
5008
5064
5124
5131
5142
5217
5225
5285
5287
5306
5341
5413
5436
5770
5776
5785
5799
5810
5862
5908
5927
5937
5977
6008
6020
6062
6089

301-0400*
001-0100*

4325
4408
4447
4558
4681
4801
4881
4882
4944
5008
5064
5142
5285
5413
5776
5799
5810
5862
5908
5927
5937
5977

0156
0957
0094
0559
0596
0367
0021
0748
0524
0457
0009
0783
0396
0550
0413
0315
0748
0463
0483
0435
0223
0383

0242
0256
0280
0291
0337
0410
0567
0582
0604
0605
0605
0612
0624
0644
0664
0683
0785
0811
0832
0861
0866
0871
0880
300 forintot
0892
nyert:
0895
sorozathúzással: 0919
0018 301—0400 0955
0129 201—03,00* 0978
0200
601—0700* 1005
0223
001—0100*

201—0300*
001—01Q0
101—0290
601—0700"
401—0500*
001—0100*
701—0800*
501—06Q0
801—0900*
001—0100*

701—0800*
801—0900*
101—0200*
701—0800*
301—0400
501—0600*
801—091)0*
601—0700
301—0400
301—0400*
201—0300*
301—0400*
201—0300*
901—1000
601—0700
001—01.00*
301—0400*
401—0500*
401—0500*

A fenti gyorslista közvetlenül a
húzás után készült, esetleges számhibákért felelősséget
nem vállalunk. Az Országos Takarékpénztár
december 1-én a hivatalos nyereményjegyzék alapján kezdi meg a
nyereménnyel és névértékben kisorsolt kötvények, valamint a kamatszelvények beváltását. A csillaggal jelzett számok közül egyet
nagy nyereménnyel húztak ki. Ez
a nagy nyeremények számai között
szerepel. (MTI).

1*54
NOVEMBER
a i >
2 7

ges változás.
Várható legmagasabb
nappali hőmérséklet szombaton: délen 4—7, máshol 2—5
tok kőzött.

•

A fűtés alapjául szolgáló várható középhőmérséklet: n plusz 3 fok között.
MOZI
Szabadság: Fél C és fél S:
Kaméliás
hölgy. - Francia film (december l-ig).
Vörös Csillag: 6 és 8: Kaméliás hölgy.
— Francia film (december 1-lg).
Fáklya:
Háromnegyed 6 és 8:
Biivös
szék. — A piramisok országában. — Magyar fáncképek (november 28-lg).
KISKUNDOROZSMA:
27-28-án:
Róma
nyílt város.
SZÍNHÁZ
Esté 7: János vitéz. —
KAMARA
(Dózsa

Bérletszünet.

BÁBSZÍNHÁZ

György

3: Elvarázsolt

u.

16/a)

narancsok.

MUZEUM
Fehértó
nelt-tér);
hály utcai
mindennap
óráig.

P

O

R

i

Békéscsabai Épitök-Szegedi Lokomotív 3:1 (2:1)
Pénteken délután játszották le a Békéscsabai Építők—Szegedi Lokomotív NB. I I .
labdarugó mérkőzést. A Lokomotív megílalalltott csapatával állt ki a mérkőzésre:
Uhrin — Juhász. Radnai, Vincze — Totli,
Kasuba — Komáromi, Kakuszi, Gylmesi,
Kürtösy, Bozóki.
Az e ső percek csapkodó játékkal teltek
el, majd fokozatosan (eljött az
ÉpftőK,
de fölényét nem tudta kihasználni. A vezető gólt a Lokomotív védelem hibájából
az Építők rúgták. A 22. percben
formás
Lokomotív támadásból Gylmesi egyenlít. A
27. percben óriási helyzetet hagyott ki a
Lokomotív csatársora. Kürtösy ínég a kifutó kapust is kicselezte, kapura gurított
labdája azonban a kapufáról kiperdü t és
a védelem felszabadított. A hátralevő Időben kiegyensúlyozott Játék folyt, a védelmek Jól működtek. Az utolsó percekben
az Építők Ocskó révén megszerezték
a
vezetést 2:1.
A második félidőt heves Lokomotív támadások vezették be, de a csabai védelem
mindent elhárított, majd egy gyors lefutás
után az Építők Palotai révén megszerezték harmadik góljukat (3:1). Az eredmény
a hátralevő időben nem változott.

A Szegedi Petőfi
NB. Il-es
csapata
Szolnokon játssza utolsó bajnoki mérkőzésé t a Légierők ellen az
aiábui összeállításban: riorváth — Szobota,
Helesi,
Széil — Uréczl. Sebők U. — Czirok, Báló,
Sebük I „ Nemes 11., Bacsó.
*
A Hódmezővásárhelyt
Dózsa az
NB.
il-be való jutásért Békéscsabán játszik a
Kecskeméti
Dózsa csapatával. Ezen
a
mérkőzésen dül el a két csapat között az
elsőség kérdése, amelyik csapat a mérkőzést megnyeri,
már
bekerült az NB.
'Il-be.
*
Textilmüvek—Szegedi Kinizsi
5:2. Népköztársasági kupamérkőzés.
Haladás—Ruhagyár 4:2.
VB.
bajnoki
mérkőzés. Kistelek—Traktor 1:1. VB. bajnoki.

•

A december 15-én sorrakerülő Bp. Vörös Lobogó—Celsea mérkőzés kezdés időpontját 14 órára tűzték kl. A
találkozó
Jegyeinek árát kétszeresére emelték.
A
mérkőzés iránt példátlanul nagy az érdeklődés. A várható bevétel az angol lapok szerint 14.000 fontra tehető, ami ÚJ
bevételi csúcsot Jelent.

LABDARUGAS

*

A mai nap sportja
Ma délután fél 2 órai kezdettel kerül leiátszasra a Haladás pályán a H a l a d á s Vasas Izzó NB. I-es labdarugó mérkőzés.
Szeged város sportszerető közönsége nagy
érdck'ődéssel várja ezt a mérkőzést, ntely
a Haladás szempontjából sorsdöntő lehet. A szombathelyi győzelem nem teheti
elbizakodottá a Haladás játékosait, mert
éppen az Izzó volt az a csapat, amely ellen a Haladás 2:0-á* vezetés után vereséget szenvedett. A Haladás
csapatáhan
megvan a küzdőszellem, megvan az akarás, amit bizonyít a szombathelyi győzelem, ahol az esélyes csapattal
szemben
vívták kl a sokat Jelentő győzelmet.
Az
Izzó csapata kiegyensúlyozott
együttes,
ezt igazolja előkelő helyezése a bajnoki
táblázatban. A Haladás játékosainak
az
első perctől az utolsóig elveszett labdát
nem Ismerve, kell küzdenlők. hogy a győzelmet kl tudják harcolni. Szeged dolgozói ezen a mérkőzésen is, mint az utóbbi
mérkőzéseken biztatásukkal lelkesíteni fogják őket. A két csapat összeállítása a következő: Haladás: Mészáros — Bénák. Subils. Bodzsár — Baráth, Bánáti — Böjtös,
Cztrákt. Csáki. Csányi, Rózsavölgyi. Vasas Izzó: Komáromi
—
Tunyogl, Kéri,
Hartmann — Klrádl. Városi —
Kincses,
Párfl, Fürjes, Vlrágh. Kovács.

A Bp. Honvéd őt válogatott Játékosa az
utóbbi napokban annyira javult, hogy csütörtökön Puskás, Bozsik. Lóránt és Czibor
megkezdhette az edzést. A Bp. Honvéd
vezetői remélik, hogy a december 13-i londoni mérkőzésre a legjobb összeállításban
állhat ki a Bp. Honvéd.

Ökölvívás
December elején Svédországban magyar
ökölvívók utaznak, akik több
mérkőzésen
fognak szerepelni. Az első mérkőzés december 3-án lesz. A csapat tagjai a következőkből kerülnek ki: Nagy J.. Balogh,
Wagner, Horváth, Vargha, Kcliner. Sólyom, Budai, Papp, Rádui, Sipőcz, Plahy
és Szilvást.

Tőrvfváa
Csütörtökön kezdték meg Bécs
város
nemzetkőzi vlvóbajnokságának küzdelmeit.
A verseny első napja magyar sikert hozott.
Tőrvívásban első lett Gyuricza 7 győzelemmel, 2. Verhalle
(belga) 6, 3. Palóci
(magyar) 4 győzelemmel.
Röplabda

Az elmúlt vasárnap a rókusi tornacsarnokban női és férfi csapatok részvételével
villámtornát rendeztek. A nő! tornát
a
IDÖJARASJELENTÉS
Kender-lányokkal megerősített Vörös
MeVárható időjárás
teor nőt együttese nyerte.
Eredmények:
•
szombat estig: Erősen
12 óra! kezdetlel tartják meg a Hatadás Vörös Meteor—Postás 43:39. Vörös Meteor
felhós Idő, párás, he- —Izzó tartalék bajnoki mérkőzést.
- É p í t ő k 36:21, Postás-Építők 14:23.
H lyenkint
ködös
idő.
A férfi csapatok közül a Szegedi Hala•
l ö b b helyen,
tőként
dás bizonyult a legjobbnak.
Veretlenül
Az NB. I. további mérkőzései
^ ^ nyugaton
eső, havas
nyerte meg a tornát. Eredmények: Haladás
eső.
Mérsékelt délkeBp. Honvéd—Salgótarjáni Bányász. Do- - É p í t ő k 44:24. Haladás-Juta 55:33. Épíleti-déli szél.
A hő- rogi Bányász—Bp. Dózsa. Győri V a s a s - tők—Juta 42:31. A csapatok általában tarmérséklet
alakulásá- Diósgyőri Vasas. Sztállnvárosl
Vasas— talékosán
álltak fel. Ennek megfelelően
ban nem lesz lénye- Csepe l Vasas.
a színvonal is közepes volt.

n a p i r e n d

Délután

S

élővilága (Kultúrpalota. RooseMúzeumi Képtár (Horváth Miüvegcsarnok) hétfő kivételével
délelőtt 10 órától
délután
6

KÖNYVTARAK
Egyetemi:
Olvasóterem 10-től 21 óráig
vasárnap 9-töl 13 éráig. Szakkönyvek kölcsönzése 12 órától 20 óráig, hétlón 14tst 20-ig: vasárnap 9-töl 13 óráig.
Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órától 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat nz.
építkezés miatt egyelőre szünetel. Ifjúsági kölcsönzője (Takaréktár u. 8. sz.):
kölcsönzési idő kizárólag 14 éven aluliak
részére 12-4 óráig.
Járási: Sztálin krt. 54. Kö'csönzés szerda kivételével minden hétköznap délután
3 órától este 7-ig, szombaton délután 2-től
7 óráig.
Gorkij-könyvtár Uönyvkölcsönzésl
Idefe:
Hétfő, kedd. szerda, péntek: délelőtt 8 12-ig.
délután
13-15.30-ig;
csütörtök,
szombat: délelőtt
10-14-ig. délután 1519-ig: vasárnap délelőtt 9— 12-ig.
MEGHÍVÓ
A KIOSZ
Csongrádmegyei
Kisiparosok
Adóközössége 1954.
november 28 án (vasárnap délelőtt 10 órakor n szegedi KIOSZ
csoport helyiségében tartja évi közgyjlérét.
Tárgysorozat.
1. E'nökl megnyitó.
2. Adöközösségi beszámoló.
3. Hozzászólások.
4. Fe'mentés megadása.
5. Választás.
6. Esetleges Indítványok (az fndftvánvoknt legalább 3 nappal a Vözi'viilés előtt
az adóközösséghez írásban kell
benyújtani).
Az adóközösség
tagjait ezúton
hívja
meg az
Adóközösség Vezetősége
A VEGYIPARI TECHNIKUM
igazgatósága közli, hogy a november 28-ra hirdetett ifjúsági zenedélelóttöt a . tanácsválasztásokra való tekintettel
december 5-ére
halasztotta el.
ÖSSZTÁNC Móra Ferenc kultúrotthonban (vo't felsővárosi kultúrház) minden vasárnap 6 órakor.
Biiffél
Kitűnő zene!
LAPOS igáskocsit, kiváló állapotban keres megvételre a Szegedi Élelmiszer Kisker. Vállalat. Káilay Ödön u. 2.
ÖRBUNDAT és bekecset megvételre keres
a Csongrádmegyei
Seprőgyár,
Szeged.
Moszkvai krt. 4.

I drb HÍZOTT sertés eladó. Újszeged,
Fogarasi u. 12.
KOCANAK. lll. hízónak való 8 hónapos
süldők olcsón eladók. Dobó u. 49.
150 kg MANGOLICA zsirsertés eladó. Veresács u. 38.
KISVASÚT és kövesút közelében Domaszéken I kat. hold elsőrendű szőlőnek va'ő
föld eladó. Érdeklődni Szivárvány u. 28/a.
szám, Bozsóék.
EGY balkaros tűzőgép eladó. Kecskeméti
ii. 14.
ELADÖ 800 négyszögöl föld. Fürgehalom,
Alfő'dl u. 17.
K I S I P A R I bútorok készítése, átalakítása,
fényezése, kombináltszekréry eladó. Mátvás tér 23.
ELCSERÉLNÉM szoba-konyhás, mellékhelyiséges. jószágtartásos, tágas lakásomat,
városszéli
telepi
magánházért.
Mikszáth K. u. 5. Balogh.
EGY fiatal fejőstehén eladó. Tompa u. 12.
VILLANYMOTOR 110 V. 2-3 tizedest kisebb hibával ls veszek.
Győry,
Szent
György u. 10.
TRAGYA. érett, vastégla gyári bejárónál
eladó. Szilléri sgt. 22.
ELADÖ egy 300 kg-ig mérő tizedes mázsa és egy kukorica daráló, Bakay Nándor u 5.
ELADÖ 7 drb-ból álló szilfaháló. érdeklődni délutáni órákban. Vasasszentpéter u.
13. szám.
VILAGVEVÖ rádió,
zeneszekrénnyel
eladó. Sztálin krt. 68. I. em. 3.
725 NÉGYSZÖGÖL eyflmölcsös Nagyszilléibe eladó. Érd.: Külső Csongrádi sgt.
25. szám.
PRÍMA új, női félikabát. kosztüm, könynyű kabát, új selyemruha, új fehér selyemblúz. különböző nőt fehé-noinftk, falvédők. dtszpárnn huzatok, angóratonál, bőr
rellkúl, 39*es
magas és félcipő
eladó.
Marx fér 4.. udvarban 2. ajtón kopogni.
KECSKE, két nőstény eladó, vágásra
is.
Gyevi sor 9. Csongrád! sgt.-nál.
200 DKW MOTORKERÉKPÁR gyújtáshibával eladó vagy zsfrsertésért elcserélhető.
Juhász. Tarján telep 4/a.
EGY mély gyermekkocsi eladó vagy rádióért elcserélhető, öthatom u. '-O/b.
ELADÖ női. férfi kerékpár, virágállvány,
ágybetét, varrógép, kis Singéi-asztil. Petőfi Sándor sgt. 31.
EGY há'ószobabútor eladó. Megtekinthető
Kormányos u. 9/b. alatt.
MASFÉL&VES derescsikó eladó. Tisza L.
u. 00. szám.
EGY 10 éves ló elndó. Oyálarét. Érdeklődni lehet Antal Istvánnál.
HASAS disznó eladó. Alföldi u. 11.
ELADÖ egy a'lg használt tiszta gvapjú.
fekete női télikabát, szkunksz gallérral.
Kálmán u. 5.. udvarban.
9 HONAPOS ivartalanitott süldők, radiátor
és réz bölcső eladó. Cserepessor 9/a.
EGY Jóállapotban 'évű
rekamié eladó.
Érd. lehet 9—l-ig Francia u. 13/a.
FGY 4 éves naripaló eladó. Kecskés-telep
Zombori u. 20.
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ELCSERÉLNÉM kettöszobás belvárosi lakásom
egyszobásért
költségmegtérftésért.
Címeket: Fekete, Hullám u. 3.
EGY 200 kilós zsfrdlsznó eladó. Szentháromság u. 71.
ÚJSZEGEDEN 471 négyszögöl gyümölcsös
eladó. Szeged, Szivárvány u. 19/a. Kávai. Ugyanott kétaknás zománcozott kályha eladó.
PRÍMA állapotban lévő fehér, mély gyerw
mekkocsl eladó. Csuka u. 22.
ÖRÖKÖSITETT gyűmölcsöskert, 2 lakóházzal. szabadkézből eladó.
Érd. Bajcsy-Zs.
u. 22.. I I I . 25. Pap.
D I Ó hálószoba eladó, esetleg Jó motorért
elcserélhető. Szeged.
Csongrádi sgt. 48.
szám. asztalosnál.
EGY kisméretű kokszos kályha eladó. Kossuth Lajos sgt. 30.. udvarban.
KÉTSZÁRNYÚ üvegajtó, nyúlketrec eladó*
Hétvezér u. 57.
PERZSA szőnyeg, 90 t. boroshordó, féderes
sárga kocsi, deszkalépcsű, 4 méteres eladó. Béke-telep,
Gombos-tanya,
Vásártérnél.
EGY koca 5 fiával, 2 süldő, egy zománcos, samottos kályha eladó. Rákóczi u.
71. szám.
EGY jókarban lévő
mély
gyermekkocsi
eladó. Érd. Becsei u. 12
KÖZÉPKORÚ dolgozó férfi,
bútorozott,
különszobát keres. Rafilm, Klauzál tér 2.
532 NÉGYSZÖGÖL szántóíö'.d Matyón túl.
Móraszéki kútnál eladó. Dobó u. ö2/b.
ELADÓ
varrógépállvány.
Csiszológép
csapággyal. Kerek körfürész.
faeszterga
fejrész. Mura u. 7. Tüzérlaktanya mögött.
IOALLAPOTBAN lévő kereszthúros zongora eladó. Molnár u. 3/a. 26-tól.
ZÁKÁNYSZÉKEN szántó és kaszáló 2 kat.
hold haiászka dűlőben eladó. Csongrádi
sgl. 54.
ELVESZETT fémkeretes szemüveg. Megtaláló Jutalmat kap, a Tüdőgondozó portásnál.
TANYAS, szőlő, gyümölcsös és szántó területre részes munkást keresek. Csongrádi sgt. 54.
G E P I R Ö és Gyorsíróiskolában
(Sztálin
sétány 14.) december 2-án ÚJ tanfolyamok
kezdődnek. Díjtalan gyakorló órák minden csütörtökön 6-8-ig.
P1TVAROSI hasaskoca eladó. Alkovns utcai összkomfortos, Jószágtartásos. gáz. vfz,
bent. lakásom elcserélném 2 szobás, összkomfortoséri
a Belvárosban. Cserzy M.
u. 3. Gyenes.
110x3 m REDŐNYÖS ablak, bádog fürdőkád. Eternit-csövek, és idomok, 3.50x4 m
perzsaszönyeg eladók. Kossuth Lajos sgt.
56. szám.
ELADÓ kétszobás. Jókarban lévő magánház 600 négyszögöles gyümölcsös teleken.
Dorozsma. Rózsafa u. 41. Azonnal beköltözhető.
UJ 125® Csepel motorkerékpár eladó. Alsónyomás-sor 4. Tisza-malom mellett.
POCOKFOGÖ, tacslkölyök fajkutya eladó.
Takaréktár u. 3.

MŰSORAt

óra 20 Szímfónikus zene, 16 Beszélgetés
az Állami
Operaház
művészeivel.
17
Gyermekszlnház, 17.40 Zenekari
hangver4.30 Himnusz, utána reggeli zene, 6.45 seny, 18.35 Zongora, 19.10 Felolvasás, 19
Lapszemle. 7-től 14-ig zenés, verses riport- óra 30 Vldáin népi muzsika. 20.23 Lapisműsor. 14.15 Hangverseny. 15.30 Felolva- mertetés. 20.35 Tánczene. 21.30 Fúvószesás, 16 Szív küldi, 16.30 Tánczene, 17.10 ne, 22 Zenekari hangverseny.
Kincses Kalendárium. 18.40 Magyar népdalok, 19.10 Sziv küldi. 19.30
Moszkvai
délmagyarorszag
rádió összeállítása, 20 Esti híradó, 50.20
a Magyar Dolgozók Pártja
Irnda'mi folyóirat Ismertetés. 21.15 Ouecsongrádmegyei napilapja
r-ttrészletek. 21.40 Sporthíradó. 22 Hírek,
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
22.10 Tánczene, 23 KözveUtés
ZeneművéFelelős kiadó: az MDP Csongrádszet! Főiskola nagyterméből. 23.33 Hangmegyei Bizottsága
verseny, 24 Hirek. 0.10 Magyar nóták.
Szerkesztőség- Szeged. Lenin-u. I I .
Telefon: 35—35 é? 40-80
Petőfi-rádió
Kiadóhivatal- Szeged. Klauzál-tér t
Telefon: 31-18. és 35—00.
8 Hanglemezek, 8.30 Ref. félóra. 9 Falurádió, 9.30 L»mczes1áda, 10.10
Hangverseny. 11.50 Könnyű melódiák. 13 HangverCsongrádmegyei Nyomdaipari Vállalat,
seny. 14 Szórakoztató zen*. 14.35 OperettSzeged
részletek, 15 Tudósok a mikrofon előtt. 15
Felelős vezető: Vincze György

