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— BetépHIJ « lejás. Valamikor, 
hm vándorszínésztrupp vagy cirkusz 
atorte tel sátorfáját a faluban, rend-
szerint 10 krajcár volt a belépődíj, 
amit azonban meg lehetett vállam 
négy tojással, egy darab szalonnával, 
kolbásszal, esetleg két meszely liszttel. 
Ugy látszik, ez a világ van visszatérő-
ben, meri, mint az Otthon hangver-
senyiroda vezetője beszéli, a fővárosi 
előkelő, sőt legelőkelőbb művészek csak 
ugy hajlandók a vidéken hangverse-
nyezni, ha a tiszteletdijat nalurálták-
ban kapják meg. Így azután előáll az 
a helyzet — mondja a hangverseny-
rendező —, hogy mi is élelmiszerek 
ellenében adjuk majd a belépőjegye-
ket hangversenyeinkre és bizony egy 
olcsóbb jegyei szívesen adunk négy 
tojásért. 

— Adj a bolgárnak szállást:. 
Rodka Mátyás, Szatyroaz 57. szám alatt 
lakó bolgárkertész jelentette a rendőr-
ségen, bogy az elmúlt napokban egy 
hadifogságból hazafelé tartó bolgár 
honfitársa, Gregor Stanev lakott nála. 
Amikor eltávozott, felfedezte, hogy el-
tűnt házából egy gumicsizma, két pár 
bakancs, egy csizmauadrág, egy kabát, 
két szörmebekres mintegy 403 000 pengő 
értékben. Stanev alaposan gyanúsítható 
azzal, hogy 6 lopta él a ruhadarabokat 
A rendőrség megindította a nyomozást. 

— Az (JJságirék és Művészek OH 
ftena 18-án, csütörtök délután 5 órakor 
választmányi ülésl tart az Otthonban. 
Kérjük a választmányi tagok megjele-
nését. 

— Jávar Pál vendégjátékához, ok-
tóber 26, 27, 28 jegyek korlátolt szám-
ban a Szegedi Nemzeti Színház pénz-
tárúnál 9 - 1 2 és 3 - 6 óra között még 
kaphatók. 

— Dr. Donászy Kálmán előadása a 
kaavédlisztl átképzi tanfolyamén. Dr. 
Donászy Kálmán városi tanácsnok, a 
Nemzeti Bizottság elnöke kedden elő-
adást tarlóit a honrédtiszli politikai pol 
átképző tanfolyamon „Demokratikus 
szellemet a hadseregbe" címmel. Han-
goztatta, hogy a régi hadsereg a feu-
dális rendszer védelmezője volt, az uj 
hadseregnek a népjogok védelmezőjé-
nek kell lenni. 

— A magyar állami felsiipartskola 
Igazgatósága felkéri az iparosokai, üze-
meket, vállalatokat, hogy műszaki ok-
tatási célokra a b i r t o k u k b a n levő nél-
külözhető eszközöket, műszereket, gép-
részeket és gépeket, akár törött, meg-
rongált állapotban vannak is, azokat 
engedjék át az intézetnek? Szeged, Attila-
ntca 1?., lf. emelet alatt. 

— A nr. áll. felsáipariskoin az ipari 
Beiben foglalkoztatott s a középiskola, 
vagy polgári iskola IV. osztályát, illet-
ve az általános népiskola 8 osztályát 
végzett segédlevéllel, vagy legalább 
munkakönyvvel igazolt, 3 évi fémipari 
gyakorlatul rendelkező 18. életévüket 
betöltött felnőitek részére esti felső-
Ipariskolai felnőtt tagozatot szervez. 
Bővebb felvilágosítást ad és a jelent-
kezéseket elöjegyzi az intézet igazga-
tósága, Eótvós-utca, tanonciskolái épü-
let 311. cm. 

— .Minden egyetemi és faiskolai 
hallgató tartsa kötelességének, bogy 
október 18-án, csütörtökön délulán 4 
órakor a női klinika nagytermében az 
elektorválasziási nagygyűlésen megje-
lenjen A választási tudnivalók a kóz-
pouii egyelem ifjúsági hirdetőtábláján 
találhatók Csütörtök délutánra a Rek-
tor Magnificus és a főiskola igazgatója 
szünetet engedélyezett. 

— A Hernádi—Csertalvy vasárnapi 
hangversenyre jegyek az Ollhon-jegy-

kaphatók. Bérlők szivesked-
yeiket ugyanott mielőbb át-

Irodaban kai 
jenek iegyi 
venni Kólcsey-ntca 7 , Szegedi Népszara 
kiadóhivatala mellett. 

— A Nemzeti Segély szegedi szer-
vezete kéri azon szabadidővel rendel-
kező értelmiségieket, akik szociális 
munkánkban részt kívánnak venni, 
bouy átmeneti időre irodánkban na-
ponta reggel 9 és déli 2 óra kőzött 
Irodai munkát vállalni szíveskedjenek. 
A fenli munkát vádoló személyek s 
Nemzeti Segélyben díjmentes reggelit 
és ebédet kapnak. Nemzeti Segély. 

Vendéglőt, kocsmái kivennék, eset-
leg iccésnek elmennék. Jelige: Szor-
galmas asszony*. 

Dénes elvtárs polgármester figyelmez-
tette a dékánokat, hogy az egyetemen 

fasiszta propaganda folyik 
Balázs Béta irót javasolják a második magyar iro-

dalmi tanszékre és GaáI Gábori a szociológiai 
(bölcsészkari) tanszékre 

(Szeged, október 16) Dénez Leó 
elvlárs, polgármester hétfőn délben 
12 órára értekezletre hivta egybe 
az egyétem dékánjait, az egyetemmel 
kapcsolatos problémák megbeszélésé-
re. Az értekezleten megjelentek:Bar-
Incz Lajos dr. egyetemi tanár, a ma-
tematika? és természettudományi kar 
dékánja, Tóth László dr. egyetemi 
tanár, bölcsészetkari dékán és Berey 
Géza újságíró. Dénes Leó elvtárs, 
polgármester bevezetőben elmondot-
ta, hogy áz egyetem Jogi karának visz-
szaállitásn körül furcsa játék folyik 
s ebben a kultuszminisztert terheli 
felelősség. 

Felhívta • dékánok figyelmét tr- ' 
rá, hegy az egyetehiea halirezeit 
fasiszta propaganda felylk a ta-
lárok, tőképp a diákság közöli. 
Egyes — a maliból nácibarát- ' 
nak ismert — tanárak egyik-má-
sik munkáspárt pár (igazolványá-
val a zsebébea ma ts reakciós 

magatartást laaasftaaaá. 
Tólh László dékán a továbbiakban 

Ismertette a bölcsészeti karnak azt a 
törekvését, hogy mániák magyar tro-
italom-tanszéket akarnak marvezat. 
Berey Géza újságíró azf ajánlotta, 

hogy az u j tanszékre Balázs Béla 
Irót hívják meg, mert csak igy lehet 
az egyetemi ifjúságot irodalmi világ-
nézetre oktatni s az egész magyar 
Irodalmat a demokráciának megfelelő 

azonban'nem votfmegállapithai^ ezért 
kellett felmenteni. 

Az ügyész fellebbezett 

Maron Ferenc nyilatkozata 
Maron Ferenc, a Kisgazdapárt köz-

ponti napilapja, a Kis Újság felelős 
szerkesztője, as alábbi nyilatkozat köz-
lését kéri: . _ _ 

„A Délmagyarország október 17-1 
számában megfelent „Kát megjegyzés" 
egyikére van egy megjegyzésem Nevet 
zetesen az, hogy a cikk irója vagy 
tudatosan, vagy anélkül félremagya. 
rázta a Müvdszotthonban elhangzott 

átértékelésben tanítani. Addig is, inig I felolvasásom vonatkozó részletét Fel-
e ,.«_ * 11. J»_ * . . . . . ' cnr^n í,mprtoltpm BKI A a második tanszék ügye nem nyer 

elintézést, Balázst m c j kell hivat, 
mert Vájtat, Sík Sándor helyeilese 
nep alkalmas magyar irodalom taní-
tására. Berey Géza egyébként sür-
gette, hogy a kar szervezze meg a 
szláv tanszéket. Ha a kultuszminisz-
ter román- és angolnyclvü tanszéket 
is akar, annak csak örülni lehet, de 
8 szláv tanszékre feltétlenül szükség 
van s mellette szerb lektorátusra. 

Felveti még Berey Géza, hogy a 
bölcsészeikaron létesítendő szocioló-
giai tanszékre hívják meg dr. Gaál 
Gábort, a Kolozsváron megjelent és 
azóta persze betiltott >Korunk< cimü 
társadalomtudományi folyóirat volt 
szerkesztőjét. A kiváló szociológus 
most tért haza Németországból, ahová 
mint katonatisztet hurcoltak cl a ma-
gyar hadsereggel. Ha sikerül Gaál 
Gábort megnyerni a tanszék elfogadá-
sára, az Szeged kulturális életének 
nagy byerCséget jelentene. 

—oqo— 

Q Kommunista Párt a hadigondozottak 
nyomorúságos belyzelének javítására 

kérte fol a polgármestert 
A páros nemcsali a hadisegély összegét emeli, 

hanem lisztet, burgonyái, olajai ad 
a hadigondozottaknak 

(Szeged, október 17) A Magyar 
Koinmunista Párt szegedi szervezete 
összeírta a most elmnlt bábom rok-
kantjainak, hadiözvegyeinek ét hadi-
árváinak névtorát. A névsor összeál-
lítása után a pártszervezet alapos 
kőrnyeze ttah ulmányt végzett és meg-
állapította, hogy a fasiszta bábom 
eme áldozatai a legayomaraaágosább 
helyzetbe a raaaak. Az a hadisegély, 
amelyet kapnak, egyenlő ax éhenha-
lássál. Ax árak rohamosan növeked-
nek és Oltványi a kisgazdapárti pénz-
ügyminiszter föle botját sem moz-
gatja, hogv ezekén a szerencsétle-
neken segítsen. A Magyar Kommu-
nista Párt etéa a bajon Is segíteni 
kbán, bogy ezzel U dokumentálja, 
hogy az egén magyar nemzet pártja. 
Miadea eleseit magyar bizalommal 
fordaihat hozzá pirtkOIOnbaég nélkül. 

A Magyar Kommunista Párt szegedi 
vezelőségo kéréssel fordult a város 

ol<;ánuestcréhez Dénes Leó elv-
társhoz, feltárta a hadirokkanlak, ha-
dtárvák és hadiözvegyek nyomorúsá-
gos helyzetét és azt a Javaslatot tette, 
hogy a város sürgősen segítsen a fa-
siszta őrülef háborújának áldozatain. 
A várta oe rsak a segélv ősszegéi 
emelje fel, hanem a közellátási hi-
vatal olián asszon kl k lz i l l lk lisz-
tet, bargoavál és olajai. Segitsc hozzá 
ökcl. hogy fához jussanak, azonkívül 
a felállítandó gazdasági rendőrség ál-
tal felkutatott felhalmozott készletek-
ből az üzemi munkássággal és a dol-
gozó értelmiséggel cev Torma aránvu 
megsegítésben részesüljenek. Nincs 
kélségü"' aziránt, hogy Szeged város 
kommunista polgármestere a pártve-

zetőség határozatát magáévá (eszi és 
azonnal segitségéró siet a hadiözve-
gyeknek, hadiárváknak és rokkantak-
nak. * 

Felmentették 
Balogh Anyosí 

(Szeged, oklóber 17) A népbiróság 
dr. ró/á-tanácsa kedden tartotta dr. 
Balogh Ányos volt tankerületi főigaz-
gató népellenes bűnügyének folytató-
lagos fótárgyalását. Az első tárgyalás 
alkalmával lefolytatták a bizonyítási el-
járás legnagyobb részét, a keddi tár-
gyalásra néhány ni tann kihallgatása 
maradt. Kihallgatták Fehérvári Sán-
dori, aki elmondotta, hogy érettségi 
előtt a főigazgató lecsirkefogózta őt, 
mert tudomása volt róla, hogy kom-
munista. A lőigazgatónak tulajdonítja, 
hogv elbuktatták. Szász Mátyás igaz-
gató elmondotta tanúvallomásában, 
hogy Balogh Ányos nem járult hozzá 
zsldószármazásu fia felvételéhez a gim-
názium öjödlk osztályába. Fia emialt 
nem tudott továbbtanulni. 

— A perbeszédek elhangzása ulán 
a vádlott az utolsó szó jogán hosszas 
védőbeszédet tartott. Ismételten tagad-
ta, hogy antiszemita lett volna, csak a 
törvényes előírásokat hajtotta végre. 
Kijelentette, hogy mindig németellenes 
volt, Újvidéken elmozdító'ta állásukból 
a német iskolaigazgatókat. 

A népbiróság hosszas tanácskozás 
után tárgyi bizonyítékok hiányában 
felmenlctle Balogh Ányost az ellcneemelt 
vád alól. Az ítélet indokolása szerint 
a vádlottnak, mint papnak, nem lati 
volna szabad mereven ragaszkodni a 
lörvény belliihez és a zsidóellenes ren-
delkezcseket enyhíteni kellett volna 

Szeged szelllemi dolgozói! 
Értelmiségek! Hozzátok szól 

olvasásom során ismertettem azt a 
közlést, amely azerint Anglia ellenér -
veket sorakoztatott fel a magyar-szov -
jet gazdasági megegyezéssel kapcsolat-
ban és most folynak a tárgyalások 
atekintetben, hogy a felmerült ellenté-
tek elsimithatók legyenek. Ezek a tár-
gyalások igen nagy örömünkre, ered-
ménnyel végződtet és ennek következ-
ménye az, hogy a szovjet szállítmány 
megérkezett Magyarországra. Szó sem 
volt tehát arról, mintha én azt jelen-
tettem volna ki, hogy a Szovjetunió is 
tárgytalannak tekinti a szovjet-magyar 
megállapodást A cikk írójának további 
megjegyzéseire nem válaszolok, mert 
az nem annyira nekem, mint inkább a 
Kisgazdapártnak szólt. Én pedig nem 
vagyok a Kisgazdapárt tagja. Újságíró 
vagyok, aki igyekszik megfelelni fel-
adatának azon a poszton, ahova állí-
tották. 

Szeged, 1945 október 18 
Marén Ferenc* 

P Á R T H 1 R E K 
A Magyar Kommnnisla Párt októ-

ber 17-iki, szerdai kerületi pártnapjának 
anyaga: Az uj magyar belpolitikai 
helyzet. Előadók: Belvárosban dr. Ká-
dár Iván, Fetsövúroson Tombácz Imre. 
Rókuson Gergely András, Móravúroso » 
Gombkötő Péler, Alsóvároson Halá < 
György, Újszegeden Komócsin Zoltá , 
Somogyilelcpcn Vértes Imre.Ujsomosr -
telepen Komócsin Mihály. Oztóber 18-. i 
csütörtökön délután 6 órakor Gyáláu, 
előadó Vértes Imre. 

A Magyar Kommunista Párt október 
19-íki 'Üzemi pártnap anyaga: Az uj 
magyar belpolitikai helyzet. Előadók : 
Vasutasok: Rendezőpályaudyar, Komt • 
csín Mihály. Kenderfonó, 3 óra, Farka: 
István. Gázgyár, 4 óra, Tombácz Imr.-. 
Dohánygyár, fél 5 óra, Gombkötő Péte-. 
Ujszegedi kender, 1 óra, Strack Adá. 
Lemezgyár, fél 5 óra, Vértes Imr •. 
Angol-Magyar Jutafonó fél 3 óra, Ge.* 
gely András. Városháza, 5 óra, Komó-
csin Zoltán. Posta, 5 óra, Halász György. 
Vízmüvek, fél 3 óra. Komócsin Zoltán. 
Gyufagyár, 2 óra, Vértes Imre. 

A Magyar Kommunista Part szegedi 
szervezete október 20-ún, szombaton 
összvezelőségi ülést tart. Fölhívjuk az 
üzemi és kerületi pártszervezetek ve-
zetőségét és instruktorait, hogy pont© 
san jelenjenek meg 

A Mazvar Kommunista Párt szejeál 
szervezete október. 18-án, csütörtökön 
6 órakor titkári értekezletet tart Fel-
kérjük az üzemi és kerületi pártszerve-
zetek titkárait, hogy poniosan jelenj© 
nek meg. 

A Szociáldemokrata Párt pártnnp-
jni a kerületi pártszervezetekben 
17-én, szerdán délután 6 órakor. 
Tárgy: Pártunk és a magyar demo-
krácia. Előadók: Belváros (Klebels-
berg-tér 3' dr. Bakos Géza, Felső vá-
ros (Munkácsy-utca 6) Perjés! Ká-
roly, Rókus (kulturház1 dr. Antalffy, 
György, Móraváros (Déliliáh-utca 7) 
Tóth Árpád, Újszeged (Főlasor 21— 
22) dr. Mérai László, Somogyitelep 
'MI. ulca 83) Gárdos Károly, Fodor-
lelcp (gedóí villasor 151) Jenei Sán-
dor, délután 2 órakor: Gazdasági 
vasút, Tóth Árpád és Pintér Géza, 
:sütörlökön, 18-án fél 4 órakor a sző-
regi petróleumgyár: Tólh Árpád 

A P I I t m r á l H l < K a p á l 4 szegedi 
szervezete Tisza Lajos-körut 70. néni 
alatti párlhelyiségtbea^TT-én délulán 5 
órakor pártnapot tar t 

Révai József 
elvtárs a Szabad Nép főszerkesztőjo október 22-én délután 5 órakor 
o Szegedi Nemzett Szmhazban. Mindnyájan ott tegyelek I 


