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A Magyar Kommunista Párt kiáJtvásiya 

az őszi száatás-vetés sikerének biztosításáról 
Nem szabad megengedni, hogy a vátasztási küzdelem hátráltassa 

a mezőgazdasági munkák elvégzését 

A párt városi és üzemi szervezetei alakítsanak külön munkabrigádokat 
és javítsák ki a gazdák mezőgazdasági szerszámait 

Az igádra, üzemanyag és velőmag 
hiánya az ország sok helyén gatolta 
az őszi mezőgazdasági munkák kellő 
időben való elvégzését. Ezért felhív-
juk összes szervezeteinket és pár-
tunk tagjait: minden erejük latba-
vctcséveL gondoskodjanak róla, hogy 
végre teljes erővel inegincMJon az 
őszi szántás-vetés. 

A feladat: minél nagyobbra nö-
velni az őszi gabonával bevétett és 
a tavasziak számára' aláSzántolf te-
Vütelef. Célul azt keit kitűznünk; 
hogy már a mostani őszön elérjük a 
megelőző érek átlagos vetésforgóját, 
anit őszi gabonából a szántóterület 
egyharmada. A kommunista szerve-
zetek és párttagok feszifs'ék meg min-
deri erejükét, hogy biztosítsák az őszi 
munkák elvégzéséhez szükséges iga-
evőt, üzemanyagot és vetőmagot. Gon-
doskodjanak irányító és vezető mun-
kával. főleg példaa'dással és a falusi 
termelő bizottságok munkájában való 

legtevékenyebb részvétellel az őszi I 
mezőgazdasági munkák kellő időben I 
való elvégzéséről. Állítsák helyre a ' 
szükséges munkafegyelmei, szerezze-
nek érvényt a kormányzat termelési 
rend étkezéseinek. Szervezzék meg a 
kölcsönös segítést és biztosítsák min-
den eszközzel, hogy hiánytalanul meg-
valósuljon a kitűzött feladat. Ne tűr-
jenek e téren semmiféle hanyagságot, 
nuznvonát s szálljanak kíméletlenül 
szeinbe a reakciónak azzal a törek-
vésével, hogy nehézségeket támasz-
szón az őszi munkák elvégzésénél. 

Pártunk városi és üzemi szerve-
zetei is Vegyék ki részüket az! őszi 
szántásvetésből. Alakítsanak külön 
brigádokat jó, ön In dalos szakmunká-
sokból s küld jék őket a falura azzal, 
hogy végezzék el a traktorok, ekek, 
mezőgazdaság: gépek kijavítását és 
a gazdáknak — az u j földhözjutoffak-
nak és a végieknek' egyaránt — le-
gyenek segítségébe. 

Nem szabad megengedni, hogy; a 
választási küzdeleiri hátráltassa á'iwe-
zegazdasági munkák elvégzését. El-
lenkezőleg: a fegjobb választási mun-
kát az a kommunista szcriVcze'f és 
párttag végzi, aki j ó példát mulat és 
\°> tud győzni minderi: nehézsége^, 
amely gátolja az őszi szántás-vetést. 
Járjanak a kommunisták ebben. Is, 
mint mindenben, í z élen és végez-
zék be a vetést' az országos választás 
napjáig, novemberi '.l-ig. 

Ennek a feladatnak az elvégzésé-
től függ az ország jövő évi életine-
zése. Ezért gondoskodni kell rólá, 
hogy pértkülönbség nélkül részt ve-
gyén benne a falu minden gazdája 
és dolgozója s egyesült erővel büilo-
sitsa népünk számára a mlndenitanl 
kenyeret. 

Budápest, 1945 októberi 3. 

A MAGYAR KOMMUNISTA PART 

KÖZPONTI VEZETŐSÉGE 

MATIIfe HANGVERSENYIRODA 

Október 7-én, délelőtt fél 11 
órákor a Belvárosi Moziban 

SÁRDY JANOS 
hangversenye. 
Operaáriák, operettrészletek 
és filmdalok. Konferál: Csorna 
ÖjdfliBa, zongoránál Paulusz 

J e g y e k eiavjiclfaen október • Belvá-
rost Mozi UffigvlEsgySlnztáKnll (bejárat 

nitjlftl {SblTfai váHhat6k. 

dcklődéssel várt háborús és riépelle* 
ries 

Itt keíl még megemlíteni azt Is) 
ho^y, tiri. Bozso Ferenc törvényszéki/ 
taj^.cselnók, a népbiróság vezetője w 
teéíen íbífemeaővásárhelyre ütazikj1 

abői m«|a$kjrija az önálló népbiró-; 
ságőí.' A" vásárhelyi népbírósági ta-j 
uács ver emsére esetenként a szegedi' 
tariácsyezSTölT közül delegálnak ma j d 
elnököt 

Egyetemi tanárok és fanár-
jelöltek együtt besiélléTt 
meg a középiskolai tanár-

képzés korszerűsítéséi 
(Szeged, október 4) A vallás- CS i\ÜZm 

oktatásügyi minisztériumból nemrégen 
felszólították a szegedi egyetem közép-
iskolái tanáriképzőintézetét. hogy a tanár-
képzés korszerűsítésére tes tökéletesíté-
sére vonatkozón nyújtson hu tervezetei 
a minisztériumba október 15-ig A tanár-
képző intézet ugy látta jónak, hogy leg-
helyesebb lesz, ha ezt a kérdést magá-
val az érdekeit ifjúsággal beszéli meg 
és azután a megbeszélt és leszűrt ta-
pasztalatok alapján készíti el a kért 
tervezetet 

A tanárképző . intézet megbízásaitól 
dr Hatasy-Nagy József professzor, a 
filozófia tanára kedden délre hívta 
össze az érdekelt tanárjelült ifjúságot. 
A megbeszélésen megjelent dr. Kollay-
Kastner Jenő professzor, a tanárképző 
intézet elnöke, dr. Bognár Cecil, a lé-
lektan professzora és dr. Kalmár László 
egyetemi magántanár is. Az ifjúság 
igen értékes megállapításokkal járult 
hozza az elkészítendő javaslathoz. Leg-
főbb hibának azt hozták fel legtöbben, 
hogy a jelenlegi körülmények között 
igmrkebcs gondol fordítanak magúra 
a tanárképzésre és inkább csak tudós-
képzés folyik az egyetemen. Gyakcrlati 
pedagógiai kérdésekről csak a negye-
dik ev végén lévő gyakorlóév folyamán 
hallanak a tanárjelöltek. Ezért igen 
helyes lenne, ha már jóval előbb meg-
kezdenék az iskolák lálogatását, liogy 
igy közelről tanulmányozhassák a ta • 
nitás módszereit. 

Felmerült egy pedagógiai kar tele-
s^ésénck gondolata is, ahol nagyobb 
gon3oTTo"ifaiS5ftlQ*B»ii A-.gjaWUdás el-
sajátítása mellett a tanári pálya gyaT 
korlati módszereinek megtanítására is. 
Vigyáznunk kell azonban — amint bog-
nár professzor mondotta—, hogy semmi-
féle körülmények közöit se engedjünk 
meg semmiféle nivócsökkenést. Kérdé-
ses az is, iiogy előbb filozófiai, peda-
gógiai és lélektani tudást kelt-e az ifjú-
ságnak magáévá tenni, vagy pedig a 
szaktudományaival kélt előbb meg-
ismerkednie. 

Kalmár professzor ajánlata szerint 
egy harmadik megoldás lenne a leg-
eredményesebb, mégpedig az egyes szak-
tárgyakat kellene fiiozófikusabban ta-
nitani és a tanítás módját a Karácsony 
Sándor-féle társaslélektanra kellene 
felépíteni. 

A megbeszélés igen értékes tapasz-
talatokkal gazdagította az ifjúságot, de 
valószínű a megjelent professzorokat 
is és reméljük, hogy az ifjúság kíván-
ságainak további meghallgatásával si-
kerűt minél tökéletesebben kidolgozni 
a középiskolai tanárképzés mai formá-
jában tarthatatlan módszerét. 

— Betörtek a Kossuth Lajos-sugár-
uli IViuii-szálleha. A szerdára virradó 
éjszakán ismeretlen tettes kifeszítette a 
Kossuth Lajps-spgáruti Faludi-szálloda 
kapuját, behatolt az épületbe és a szál-
lodából ellopott egy télikabátot, vala« 
mint egy szafiSveüdéglöl több nagyér-
tékü ékszert. A retfdorség megindította 
a nyomozást a tettes kézrekeritésére. 

— Kerépárlopás. Budai János, Bocs-
kay-utca 9. szám alatti lakos, kosárfo-
nómester jelentette a rendőrségen, 
hogy Ti>za Lajos-kőrut 69 szám, alatt 
levő üzlete elől ellopták 03 974 gyári-
szárnu nő i kerékpírját. Kára 20 09(1 
pengő. A rendőrsé" nvomoz 

H Í R E K 
Szolgálatos gyógyszertára'í 

Özv. Nyilassy Agostonné, Róinai-
Körut 22, Barcsa.y Károly, Tisza 
Lajos-körut 32, Bulcsú Barna, Kálvá-
ria-tér 7., Leinzinger Pál, Horváth Mi-
Mly-ulea 9., Dr. Lübi Imre gyógyszer-
Iára Szeged, Gróf Klebelsberg-lér"4. 
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— Az igazságügyi alkalmazottak 
megkapták elmarad! illetményeiket. 
Az igazságügyi alkalmazottak uagyrésze' 
hónapok óla nem kapta meg azt a kü-
lönbözetet. ami a régi fizetés és a fel-
emelt fizetés között mutatkozott. Ebben 
az ügyben a Magyar Kommunista Párt 
interveniált a minisztériumban,legutóbb 
pedig dr. Pólón.vi Jenő elvtárs", nép-
ítgyészségi vezető intézett feliratot az 
illetékesekhez. A közbenjárásoknak meg-
leli a kívánt eredménye, amennyiben 
tegnap megérkezett Szegedre az elma-
TOdt illetmények kifizetésére szükséges 
összeg. 

— A fötilmivelésiigyi miniszter a 
fűszerpaprika őrlésére jogosító engedély 
diját az eddig érvényben volt dij húsz-
szorosára felemelle. A dijat az engedély 
iránti kérvény benyújtásakor kell az 
Illetékes vegykisérleti állomásnál befi-
zetni. 

— Felhívás. Fcllíivom. mindazokat a 
legalább 5 munkást foglalkoztató ipar-
vállalatokat, amelyek az iparügyi mi-
niszteri biztosi hivatalhoz, Vörösmarty-
nfea 3, havi termelésüket, stb. adatokat 
bejelenteni kötelesek, hogy szeptember 
havi jelentésüket legkésőbb oktober 5-ig 
legyek meg. Iparügyi miniszteri biztos. 

— Ilálbaszurla a bátyját. Hottonya 
János 16 éves paprikacsomagoló fiút 
szüleinek cscrepessori lakásán öccse 
Léssel Ilálbaszurla. Állapota súlyos, de 
nem életveszélyes. 

— A szegedi zsidó hitközség 20. 
ívet betöltött izraelita vallású tagjai 
»évjegyzékének összeállítása céljából 
kéri férfi- és nőlagjait, hogy név, lakás, 
foglalkozás és szülelési ével feltüntető 
jelentkezésükül október 12-ig juttassák 
ei a jegyzői irodához (Koroua-u. 8, I.). 
A szavazóképes lagok jegyzékét ennek 
alapján állítják össze. 

— Négyévi börtönre ítélték Gidő-
falvil és l.ászlö Dezsőt. Budapestről 
jelenlik : A népbiróság több napon át 
dr. Gidófalvi Pál és dr. László András 
háborús bűnügyét tárgyalta. Dr Gidó-
falvi mint a Magyar Labdarugó Szö-
vetség kormánybiztosa nagy szerepet 
jálszott a magvai" iport „zsidótlanitá-
sában" és dr. O s z l ó , mini a szövetség 
ugyvédje. mindenben segített neki. A 
népbiróság büuösnék ntongotta ki mind-
két vádlói lat ét fejen kint oágyévi bör-
tönbüntetést. szabóit k l (MTI) 

— A NeuuaU Aeeélj Ingyenes nap-
közt otthonába 3--Ó évei gyermekek 
wáméra Jclenlketís a Nemzeti Segély 
bál várié atet i ) ez. alatti székházában 
déletőitónkfnt 9 -11 óráig. 

A Magyar Kommunista Párt 
v á r o s h á z i s z e r v e ^ e l e 

szombaton dóieiöit 11 órakor a városháza köz-
gyűlési termében október 6-i 

E M L É K Ü N N E P É L Y T 
rendez 

beszél a városháza szellemi és fizikai dolgozóihoz! 

Háromtagú orvosi bizottság 
vizsgálja, meg lehet-e tartani 

Tóth Béla ügyének hétfői 
tárgyalását 

Október 29-én tárgyalja a népbiróság mos* meg-
alakult negyedik tanácsa Széchényi István 

közjegyző ügyét 

bizottságot javdsólt felkérni és ín-

dilványMta', högy a bizottság tagjaiul 

Berkesi László, dr. Hámori Aríhur 

egyetemi magántanárokat, valamint 

dr. Viola György tiszti főorvost kérje 

(Szeged, Október '4) Dr. Tőlh Béta 
volt belyettcspolgármeslér népbirósá-
gi ügyének tárgyalása körül a jelek 
szerint i i jabb buza-vpna készül. Mint 
ismereted, Tóllt Béla" háborús és 
népellcries bünügye mát* kétszer volt 
kiliffive, a tárgyalást azonban sem 
egyik1, sem másik' esetben nem lehe-
tett megtartani, mert orvosi vélemény 
szerint a fo l t helyettespolgármester 
egészségi állapota ezt nem telte lehe-
tővé. Közben Tóth Béla jobban fett, 
legalább is eVrc engedett kövelkcz-
tclrii, hogy más ügyekből kifolyólag 
kétfzbcn Iáméként jeleni meg a nép-
biróság elöli. Erre való tekintettel a 
Mnrigita-tauács október 8-ura, hél löre 
kitűzte ügyének főlárgyalásáf. Teg-
nap á népbiróság és a népiigyeszség 
a volt polgármcslerlielyeltes kézelő-
orvosaitól olyan jelen lést kapóit, hogy 
a vádlóit állapota Ismét súlyosbodott 
és a liéllöi tárgyalás riicgiarthalósága 
kétségessé vált. Dr , I 'olóuyi Jenő elv-
társ, a népügyészség vezetője, hogy 
a tárgyalás esetleges elmaradása" mi-
att ne érbess'én senkit oktalanul vád1, 
vagy el'cnesetbeu a vádlott állapotá-
nak rosszabbodása miatt ne lehessen 
okolni senkii, azt javasolta, liogy Tálb 
Béla egészségi állapotát ellenőrző or-
vosok vizsgálják meg. A népügycsZ-

I ség vczeíőjc az ellenőrző orvosi vizs-
gálat elvégzésére háromtagú orvosi 

György, tiszti főorvost kérje 
fel a népbiróság. A bizottság tagjai-
nak felkérésé a javástat értelmében 
meg is történt', a kijelölt orvosok már 
hozzákezdtek ellenőrző munkájukhoz 
és aiTól a hét végén terjesztik be 
jelcnjésüket a' uépbiróságliak. A tár-
gyalás megtartása a jelentéstől függ 

Itt emiitjük meg, nogy a törvény-
széken uj uépbirósági tanács alakult' 
dr. Tóth László törvényszéki tanács-
elnök elnökletével. Tóth tanácselnök 
eddig helyellesvezctőként működött a 
különböző tanácsokban. Az ős újon-
nan'megalakul t tauácsával most már 
négy tanácsa van a népbiróságnak. 
úgymint az I. Bozsá'-lanács, a II . 
Margiia-tanács, a I I I . Kointóssy-tá-
nács és a IV. Télh-tánács. A fanács-
rezetők helyettesítését lövábbria Is dri. 
Félegvház? Pál, dri. Csíifeu Sándor és 
dr. Kozma Endre törvényszéki bírók 
látják et. A most megalakult Tóth-
taiiács október 2r-én tartja első tár-
gyalási napját. Elsőizben Bakacsí Jó-
zsef in ternálótábor-pnrancsiiok nép-
ellenes bűnügyét tárgyalja. Oklóber 
29-én ez a tanács lárgyaljá <fr. Szé-
chényi Islvafi közjegyző, volt orszÁg-
moznósilási körmánybizlos* nagy ér 


