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Vezetőséget választ 
egyetemi tijuság szabad-

szervezete 
(Szeged, október 19) A szegedi egye-

, temi és főiskolai hallgatók szabadszer-
vezete csütörtökön délután a női klinika 
Előadótermében tartotta első idei köz-
gyűlését. A közgyűlés cálja az volt, 
liogy az ifjúság demokratikus uton 
maga válassza meg azokat, akikre ér-
dekeinek képviseletét bizza. A közgyű-
lést Koczkás Sándor elnök helyettese, 
Molnár László orvostanhallgató nyitotta 
meg és ismertette a közgyűlés célját és 
jelentőségét. Megnyitója után tíztagú 
választási bizottságot ielölt ki, amely-
nek feladata a választás lebonyolítása 
volt. Lökös Zoltán bölcsészhallgató, a 
választási bizottság elnöke tájékoztatta 
a hallgatóságot a választás formai tudni-
valóiról, majd levezette a választást 
A képviselőket karoukint választották, 
még pedig ugy, hogy minden 20 hall-
gató után egy elektor jut be a képviselő-
gyűlésbe 

Ezek szerint tehát az egyelem és fő-
iskola 12S6 hallgatója 64 ifjúsági kép-
viselőt választott, mégpedig a jogi kar-
ról 12-61, az orvoskarról 22-öt, a böl-
csészkarról 8 at, a matemalikui és ter-
mészettudományi karról, valamint a 
főiskoláról tizet-lizet, végül az Appo-
nyi-kollégiumból egyet. 

A szavazócédulák elkészítése után 
az elnök megköszönte a hallgatóság 
megjelenését, majd a termet elhagyó 
Ifjúság szavazócéduláit a kijáratnál 
adta le a választási bizottság tagjainak. 
A választási bizottság közvetlenül a 
gyűlés ulán hozzáfogott a szavazó cé-
dulák feldolgozásához és a késő esti 
órákra cl is készült az eredmény. A 
képviselők névsorát ma délben hozták 
nyilvánosságra. Az elektorok legelső 
feladata, hogy szombaton délután 3 óra-
kor a női klinika előadótermében az 
ifjúsági szervezet elnökségét és tiszti-
karát megválassza. 

Rádióműsor 
Szombat, október 20. 

Budapest. 7: Hirek, műsorismerte-
tés. 7.15: Reggeli zene. 8: Közellátási 
minisztérium sorozata. 8.15: Hangle-
mezek. 9: A Fazekass-jazzegyültes 
műsora. 10: Hirek. 12: Déli I irang-
szó, hirek. 12.15: Dr. Petényi Géza 
orvosi előadása. 12.30: Polgár Tibor: 
Kürt-quarlctt. 12.45: Beszélő számok. 
Előadás. 13: Rózsa Vera énekel. — 

T {13.30: Mindennapi kenyerünk. A köz-
vetítést a magyar nemzeti szahadkikö-
lőből vezeti Tabi László. 13.45: Ren-
deletek ismerlctése. 14: Hirek. 14.10: 
A Vöröskereszt közleményei. 16: Hi-
tek. 16.10: Könyvszemle. Századok és 
tanulmányok cimü sorozat ismerte-
tése. 16.30: Paul Wcingartcn zongo-
rázik. 16.45: Gyermckrádió. Károlyi 
Amy meséje. 17: A munka híradója. 
17.10: Székely Arnold zongorázik. — 

.'17.30: A munkáskulturszüvetség tnű-
"„pora. 18: Hirek. 18 05: A Vöröskc-
r .reszt közleményei. 18.15: Szerelem és 
Sifiatál. Előadás. 18 50. Quinlett. Ka-
(.'marajáték egy felvonásban 19.40: 

Batáry József hegedül, Demény Magda 
' zongorázik. 20: Hirek, sporthírek. — 
v*;20 20: Fellegi Teri énekel. 20.45: Sza-
lonzene. 21: Műsorismertetés. 21.05: 

A Vöröskereszt közleményei. 2115: 
Hanglemez. 22: Hirek, rendeletek is-
mer lelése. 22.20: Hanglemezek. 23: 
Hírek és hélköznapi krónika orosz, 

„.nngol és francia nyelvén. 23 30: Olasz 
és spanyol dalok. 

Trágya eladó vag.v káposztáért el-
cserélhető. Szijkölőlék eladó. Római-
körűt 36. 

350 kéve szár a N'ajyfc-kelén, ajtó 
tokkal eladó Sándor-utca 40 

iU la&a ink 
Hegyeimébe! 

Az újságos autó ulasfc lvé le lc 
ezen lul a Virág-cukrászdában 
történik. Délelőtt 9—2-ig és dél-

után 5 S-ig. 

Magyar Kommunista P á d kecskósto'epi csoportja 
21-én délntán I érakor a kecskéstelepi kultúrházban 

pol i t ika i kabarét 
rendez, melyre mindenkit szeretettel meghir a Vezetőség. 

apróhirdetések 
Adás-vétel 

Arany, ezüst, briliáns, óra, erő-
eszköz beváltás, eladás, bizomány. 
Tóth-órás, Kárász-utca 13. 

Használt bútort, ruhaneműt veszek 
és eladok. Fischof, Mikszáth Kálmán-
utca 22. 

Veszek márkás feslménycket, üveget, 
képkeretet Kárpáti keretező, Tisza 
Lajos-körut 53. 

Egy uj lapos, fédereskocsl 10—12 
mázsa hordképességü, festetlen eladó, 
vagy elcserélhető. Hódmezővásárhely, 
Zrínyi-utca 45. Kristóf János kovács-
mcsternél. 

Törkölyt veszünk és főzünk. Vegyi-
ipariskola. 

Ilomobi talajon termelt, dusgyökér-
zelú nemes gyümölcsfák megrendel-
hetők: Papp-falskolában, Szenthárom 
ság-utca 10. 

Megbízásból veszek perzsaszőnyeget 
Vet minden méretben. Fodor textil üzlet, 
i'isza Lajos-körut 47, Püspókbazár. 

Rádiócsöveket veszek és eladok 
Amatőrbolt, Kálvária-utca 2. Bejárat 
az udvarról. 

Venaék fél háiószobaberendezést 
sezlonnal. Értesítést * Jobb minőség* 
Jeligére. 

Folylonégnkályhák, fűrészporos U 
eladók. Szent Ferenc-ulca 13. 

Fiad* erős parasztkocsi éa lószer-
szám. Cim: Kossuth Lajos-sugárut 8, 
II. emelet i l . 

Eladó gyermekkocsiba való paplan 
párnával, női bőrtalpú cipő 37-es, n j 
talppal. Somogyt-u. 6, I. 5. 
H e r é l nagy mennyiségbén vásárol • 

Munkásszóvetkczct. 
Eladé női nehéz fekefe 3.50 m. 

ruaaszövet, fehér gyermekbunda 3 
évesig. Somogyi-u. 6, f. 3. 

Keresek padláslécet, káposztáshor-
dót, 5—6 literes demizsont. Tóth órás 
Szeged 

Eladó 1 ogyéves üszőborju, 4 válasz-
tási malac felsővárosi bikaistálló mel-
lett Oncsatelep, Nagy János Érdek-
lődni lehet szombat délelőtt kivételé-
vel mindennap. 

Egy magánház eladó, Aignertelep, 
Régiposta ulca l'J. sz. 

Az algyői müut melleit egy négy-
éves kancacsikó eladó, vagy csercbe 
egy idősebb lóért hízott disznót adok. 
Cim: Angyal Lajos. 

Libamájat vásárol a Meinl-fiók, Ká-
rász-ulca. 

Angórauyulak és modern nyulkelre-
cek eladók. Makkosházi-utca 4b. 

Egy vadonatúj sezlon eladó Kálvária-
ulca 21, kárpitos. 

Rádió 3+1 Orion, 5 méter inganyag, 
220 voltos villanyíőző eladó. Oroszlán-
utca 6, Csikós. 

Használható szőrmét veszek. Átala-
kításokat vállalok. Farkas István szűcs-
mester, Takaréktár-utca 8. 

Eladók 8—10 éves kisleánynak ru-
hák, egy pár 37-es női, egy pár 43-as 
férfisárcipő. Tempó, Báró Jpzsika-
utca 3). 

Egy nyolchónapos disznó eladó. So-
mogyilelep, llalárut 10 1. 

Egy négyhónapos malac eladó, Tün-
dér-u!ca 17. 

Fiizrres paprikái állandóan vásáro-
lunk. Délibáb-utca 17. 

Nnjyinéreia függöny, fiuhakancsok, 
üvejpoharak eladok. Értékmcntőbolt,' 
a föposlánál. 

VaiMrnkal: drótot, szeget, szerszá-
mokat (csak uj árul) legmagasabb napi 
áron veszünk. Kölcsey-utca 10. I. 7. 

2*0 és 610 literes boroshordók el-
adók. Hétvezér-utca 7. 

Tábori tűzhelyet keresünk megvé-
telre Cserepes-sor 9 

Egy igáslovat veszek, üszőborjút, 
vagy sertést adok érte. Veresács-u. 35 

Kalsr-kdiyka, permetezőhordók éle-
lemért nénzért eladó. Liget-utca 3. 

Foglalkozás 
Bőrvifó szabász felvétetik. Hódy 

cipőgyár, Lengyel-utca 23. 
Mindenes főzőnőt felveszek. Jelent 

kezni Kölcsey-utca 5., Polgár bőrkeres-
kedésben . 

Egy jóravaló mindenes felvétetik. 
Balogh, Kálvária-utca 42., I. emelek 

Felsőrészkészilést vállalok Dugo-
nics-ulca II. 

Asztalossegéde!, napszámost felve-
szek. Hegedűs asztalos, Somogyi-u. 15. 

Lakalcssegédei és segédmunkásokat 
feli esz a Kovács késárugyár, Ilona-
utca 6a. 

Varrónőt és szabósegédet felvesz 
Kádár, Korona-utca 15. 

Kizépksrn intelligens nő magányos 
ur háztartását vezetné. Jelige: »Jó-
ielkft*. 

Fedrászsegédet felvesz Király, Kos-
suth Lajos-sugárut 19. 

Fodtászleányl, aki a férfiszakmá-
ban is dolgozik, felveszel;. Kossuth 
Lajos-sugárut 75. 

Jé leányi, aki a háztartási munka 
elvégzését vállalja, teljes ellátással 
családtagnak tekintenénk. Bartncz cse-
megés, Boldogasszony-sugárut 7. 

Kocsis felvétetik jó bizonyltvánv-
nyal. Kereskedők Szövetkezete, Kál-
vária-ulca 2b. 

Kétfceldas kertgazdaságba lakással 
részesedésre alkalmazottat (2 sze-
mély) keresek. Tölgyes-utca 12. 

Jét főző mindenest azonnalra felve-
szek. Jelentkezni Kálvária-utca 21a. 

Szabósegédet azonnali munkára fel-
vesz Nyári szabó. 

StlSsegéd munkát keres Szeged 
környékén. Szegedi ajánlatot nem ké-
rek. Csendes-utca 10. 

MBszaki anyagbeszerzésben, bérel-
számolásban, üzemi adminisztrációban 
jártas fürge, mozgékony tisztviselőt 
(nőt) keres gyárvállalat. Részletes 
életlcirást >Sokoldalü» jeligére. 

Munkásnők könnyű munkára fel-
vétetnek. Textilgyári nyersanyagok te-
lepe, Pulcz-utca 16a. 

Traktor kezelését vállalom vidéken 
is. Cim „Azonnal" jeligére a kiadóba 

Napszámosgyereket, aki lakatosmú-
helyben szeret dolgozni, vagy tanoncot 
felveszek. Attila-utca 6., lakatosmühely. 

Polgári leányiskola III. oszt. tanuló-
hoz instruktor felvétetik. Brűsszeli-kör-
ut 31. 

Bejárónőt keresek azonnalra Vas 
Ibolya, Attila-utca 18. 

KUlOnlélék 
Házasság céljából megismerkednék 

földbirtokos vagy pénzesnövel. Állami 
tisztviselő vagyok, engedélyem van 
élelmiszer vásárlásra és szállításra. Jeliga 
„Bálint". 

Anyatejet adok. Felsőtiszapart 19. 
Aranyat legmagasabb árban vos l 

órajavitást megbízhatóan vállal Gyön 
Béla müórás, Klauzál-tér 2. 

Mé/nádprés kiadó vagy eladó te / ' 
ménvért és virágállvány. Újszeged, 
Szőrégi-ut 17. 

Asztalosmunkát! javítást, átalakítási 
vállalok. Iíj. Kiss GyuU, Tápéi-saB 
36. szám. 

Képosilás dézsáját, boroshordóját 
most már gyorsan kijavítjuk, Hétvezér* 
ulca 7. 

43-a* boxcsizraa, női bunda, 36-oo 
nöi cipő, svájci ktróra hízott sertésért 
vagy pénzért eladó. Zákány-utca 13. 

Lakás 
Keres fiatal házaspár magánházat 

kertlel feliből va© bérbe. Jelige: aJó 
fizető*. 

Szoba, konyhás házmestert lakáso-
mat elcserélném *E© kis szoba* jel. 

C s e r e 
Arany saebéramat, aranyláncomat 

elcserélném lisztért, zsírért, főként 
cukorért Pille-utca 8. 

Középierraetre fekete női télikabát 
és egy 42-es csizma kukoricáért vagy 
fáért elcserélhető. Érdeklődni: Brfisz-
szoli-körut 18 

45-Bs slrapacsizma fáért, élelemért, 
libáért elcserélhető. Szcn(háromság-u. 
20. szám. 

Kifogástalan télikabátot, csizmát, 
nhlaküveget adok malacőrt, termény-
ért. Érdeklődni: Boldogasszony-sugár-
ut 7, füszerűzlet. 

Mástéléves borjú, éves disznó zú-
zott paprikáért va© jó fejőstehénért, 
két vagon trá©a búzáért, borért el-
cserélhető. Szabadsajló-u. 67. 

3 hónapot malacot cserélek varró-
gépért. Cim: Jókai-u. 11. 

Elcserélném kitűnő Doxa zsebórá-
mat cukorért Szent György-utca 15 
emelet 8. 

Si íp gyermeksportkocsit veszek női 
ruhaanyagért. Telefon 77 

Szakszervezeti hiek 
A texlilmnakások szabad szakszeri 

vezele október 20-ár, szombaton dél-
után fél 4 órai kezdettel óltalánoo 
textilmunkás tag©ülést tart. Megjeln-
nés a tagoknak kötelező. Vezetőség. 

A kishalássak szabad szakszervezn-
ie október 21-én, vasárnap délután 1 
órai kezdettel taggyűlést tart a szak-
szervezeti székházban (Dózsa Gy.-u. 8). 
Vezetőség. 

Tanítók, tanárok szabad szakszeri 
vezele október 22-én, hétfőn délelőtt 
9 órakor vezetőségi ülést tart a szak-
szervezeti székházoan, Dózsa Gy.-u. & 

Textiles anakaaiék és mankavál-
talók ligyelmébe t Október 1-től n | 
munkabérek vannak érvényben, melyek 
október 14-tól 100 százalékkal emelked-
tek. Tájékoztatást a Textilmunkások 
Szabad Szakszervesete (Dózsa György, 
utca 8^ I. emelet bal) délután 3 órától 
ad. Titkárság. 

H vaiales heziemények 
A llsttyasban és as Ártérben ki-

osztott földek méréso október 21-én, 
vasárnap reggel 7 órakor kezdődik; 
A mérés a Klcbclsbergtelcpnél kez-
dődik, utána az Ártér, a hidász gya-
korlótérnél. Nyltrai Antal, a Föld. 
génylő Bizottság tagja. 

o 
Felhívás. Mindazok a Szeged-bek* 

területi sokgyermekes ina©ar anyáig 
akiknek 6 va© ennél több gyerme-
kük van és ezekről saját háztartásuk* 
ban gondoskodnak, nyilvántartásba* 
vélelúk végett a legrövidebb időn b«* 
lül jelentkezzenek a népjóléti ügy* 
osztálynál, városi bérház, II. 20. alalf-. 
Dénes polgármester.' 

• 
" A rendelkezésre álló diftériaszérüm 

gyógyszer csak takarékos felhasználás 
esetén elegendő a felmerülő fgénylé* 
sck kielégítésére. Az utánpótlási Is* 
hetőségek is korlátozottak. Ezért • 
népjóléti miniszter 51.266-1945. VI, 
számú leirata folytán ezúton hívom 
fel az összes ©akorlóorvosokat éd 
mükődő gyógyszertárakat, hogy a dflt-
tériaszérum gyógyszer alkalmazásé 
esetén a legmesszebbmenő takarékon* 
sággal járjanak el, a fölös mennyi* 
ségü szérum adagolásától tartóz*ód* 
janak, mert az Uymódon céltalanul ef* 
használt ©ógyszérummal később esel' 
leg gyógyítható betegeket lehet meg* 
menteni az élei számára. Dénes L e i 
polgármester 

• 
Felhívás. Felhívom a szántásra be-

osztott traktortulajdonosokat, ho© a 
beosztási belveikan azonnal jelentkez-
zenek és s szántási munkálatokat kezd* 
jék meg, mert ellenkező eaetbea s 
földmüvelésűgvi miniszter 225 0 1945 
sz. rendeletét fogom alkalmazni. Németi 
Imre, gazdasági ellenőr. 

Főszerkesztő: Szirmai István. 
Felelős szerkesztő: Girées Sándor. 

Főmunkatárs: Berey Géza. 
Felelős kiadó Koncz László. 

Kiadja: 
Hírlapkiadó KII. 

Szerkesztőség: Jókal-olrj 4 
Telefon: 493 és 103. 

Kiadóhivatal: Kárász-olca £. 
Telefon: 325. 


