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— Dohnénvi Ernői Auu lr i iban le-

tm lóziailáli. '/Bukarest, október 25; 
Dohnányi Ernőt, az ismert budapesti 
zeneszerzőt, aki a háborús főbúnö-
lök listáján szerepel, Ausztriában 1c-
fartóztatták. 

— Vörös József főispán előadása 
a honvéd szabadegyetemen. Vörös Jó-
zsef főispán október 2t-én délelőtt „A 
gazdasági rendszerek" ciinmcl előadást 
tartott a honvédség tiszti és tiszthe-
lyettesi kara részére. Közvetlen hangú 
tanulmánya végső kövctkcztélésében 
azt bizonyította, hogy a tehetséges ma-
gyar nép a demokrácia utján el fog 
jatni megérdemelt felemelkedéséhez és 
összefogásával megszerzi boldogabb jö-
vőjét. Az egybegyúlt tiszti és tiszthe-
lyettesi kar nevében örley Zoltán ve-
zérőrnagy köszönte meg az illusztris 
llőadónak, hogy munkásságával elöse-

Étette a honvédség demokratikus szel-
rr.ének megszilárdítását. 

— Az a | kereseti és lársnlall adó 
rendelkezések Ismertetése ügyében 
Jélután 5 órakor a kereskedelmi és 
Iparkamara nagytermében értekezlet 
lesz, ahol dr. kertes* Béla ismerteti a 
végrehajtással kapcsolatos összes tud-
nivalókat. A kamara felhívja az iparo-
sok és kereskedők figyelmét arra, bogy 
a rendelet szerint október végéig köte-
lesek kimutatást benyújtani a befize-
tendő adóösszegekről. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
ízfivctséRc pénteken, október 2g-án 
délulán 5 órakor taggyűlést tart a Nő-
•zövetség székházában (Tisza Lajos-
körut 57). A nagyon fontos ügyre való 
tekintettel kéri a Nőszövetség minden 
kerület és gyári szervezet tagjainak 
megjelenését. 

x Dr. Berkes Pál szülész-nőgyó-
gyász hazaérkezett és rendelését meg-
kezdte Tisza Lajos-körut 61. 

— Meghívó. A szegcdi Ipartestület 
tlőljárósága október 26-án délután 5 
Arakor az ipartestületi székház emeleti 
üléstermében rendes ülést tart 

x Meghívó. A Szeged-belvárosi köz-
ségi leány népiskola 30-án, kedden dél-
előtt 10 órakor búcsúzik nyugalomba 
vonuló igazgatójától: Szász Gyuláné 
Kain Vilmától. Az érdeklődőket szíve-
sen látja a tanilólestület a Mérey-ulcai 
Iskolában. 

— Mnukuskö/épiskola. A szegedi 
középiskolai lanárképzőinlézet gyakorló-
Iskolájában, a Baross Gábor-gimnázium-
ban (Horváth Mihály-u. 2) a munkás-
középiskola előkészilő tanfolyamai bét-
főn, 21)-éu délulán 4 órakor kezdődnek 
meg. Az érdeke'lek eddigi iskolai vég-
zettségüket tanúsító bizonyítványukkal, 
vii'amint jelenlegi alkalmazásukat iga-
zoló írással jelenjenek meg. 

— Népbirósági Hetetek A szegedi 
tépbiróság szerdán tárgyalta Herényi 
Pál tömörkényi fűszeres ügyét. Berényi 
a pusztaszeri nyilaspárt vezetője volt. 
Beismerő vallomása ulán 6 hónapi bör-
tönre ítélték. — Biró János fábiáu-
•ebeslyéni végrehajló, mert Hitlert 
dicsőítette és a kommunistákat szidal-
mazta, ugyancsak 6 hónapi börlönt 
kapott. — Hegedűs János és Dezsó 
Miklós hódmezővásárhelyi fiatalembe-
rek besúgói vol'ak a rendőrségnek. 
Hegedüst 6, Dezsőt 7 hónapra .téllék. 

— Ifázaasag. Illés Margit és Maró-
Iby András október 25-én délután 4 
Arakor tartják esküvőjüket a fogadalmi 
templomban. (Minden külön értesítés 
helyett) 

l i a c í a n f o l r a m o k , ő s s z l á n c diákok 
és egyetemi hallgatók részére Rioisx 
tánctanár vezetésével Zászló-utca 2. 
(Kurboa-táncterem) Első ósazláne 
í8-án, vasárnap delnlán 4 órától. 

Hétfőn délután megnyílik Szegeden 
a dolgozók középiskolája 

A Kommunista Párt gondoskodik az előadó tanerők 
első hónapi fizetéséről — A munkáspártok sürgetik 

az esti munkásegyetem mielőbbi megnyílásai is 
(Szeged, oklóber 25) A Magyar szerdán értesítette a Magyar Kommu-

Kommunista Párt szegedi szervezete 
kezdeményezésére országos jelentő-
ségűvé váil a dolgozók középiskolájá-
nak felállítása. A mozgalomhoz csatla-
kozott a szegedi Szociáldemokrata 
Párt és a Nemzeti Parasztpárt, vala-
mint a szegedi szaksiervezclck szak-
maközi bizottsága és együttesen fel-
terjesztést intéztek a kultuszminisz-
terhez és a szegedi egyetem taná-
csához. Sürgették egy olyan rend-
szerű dolgozó munkásközépiskola fel-
állítását, amely nem osztályonkint 
nyújt képesítést, hanem mlaéea 18 
ével betöltőit szellemi vagy fizikai 
munkásl, ha az kellő felkészültség-
gel Mr, középiskolai érettségi bizo-
nyítványhoz juttat. 

A szegedi egyetemed több tanács-
kozás folyt le aX iskola karakterének 
megállapítására és ennek alapján a 
középiskolai tanárképző Intézet el-
nöke, Koitay-Kasztnér Jenő egye fe mi 
tanár személyesen tárgyalt a kultusz-
miniszterrel. A rendeletelőkésdtö 
osztály hamarósan megcsinálta adöl-
gozó munkásság középiskolájának fel-
állítására vonatkozó miniszteri előter-
jeszt 'st, amelyet most már napokon 
belül jóváhagy a minisztertanács. A 
rendelet szerint a ayefeesz f i tyes 
rcálgimnázluml anyagét agy csoporto-
sítják, hogy a középiskola nvole osz-
tálya maximálisan kél év alalt elvé-
gezhető legyen. Ilyen széliemben i s 
kezdik meg a tanítási, alapulvéve a 
Franciaországban már évtizedek óta 
meghonosodott rendszert. 

A pártok és a szegedi egyelem 
megállapodása sze'rínt a tanítást a 
Baross gyakorlógimnázium tanári ká-
rának egyrésze látná el, tanárjelöl-
tek és jóképességü bölcsészhallgatók 
bevonásával s igy az iskola megkez-
dése elől minden akadály elhárul 
Koltay-Kasztner Jenő egyetemi lanár 

nlsta Párt szegődi vezetőségét, hogy 
hétfőn táviratot küldött a kultuszmi-
nisztérium rendcletelőkészitő osztálya 
előadóiának, Barra miniszteri titkár-
nak, aki a következő távirattal vála-
szait: 

•Dolgozók iskolai képzésére javas-
lat Jövő bélen minisztertanács e lé 
kerül, rendelet rövidesen megjelenik, 
költségvetés esak azután késiül .* 

Közölte még Koltay-Kasztner Jenő 
professzor, hogy ennek alapján a dol-
gozók középiskoláját hétfőn, oklóber 
20-én délnlán 4 érakor a Baross-
glmaizinmbaa megkezdik, a Jelenlegi 
szabályzat, éa rendelkezések kereté-
ben. Amint a rendelet megjelenik, a 
továbbiakban ahhoz alkalmazkodnak 

A dolgozó munkások középiskolájá-
nak hetek óta huzódó ügye léhát 
megoldódott, csupán égy probléma 
maradt hátra, az élőadó tanárok és 
tanárjelöltek fizetése. A Magyar Kom-
at onleta Párt azonban erről Is gon-
doskodni kfván é s nz első hónapi II-
zefésüket előteremti, ezalatt az Idő 
alatt pedig kisürgeti nemcsak az is-
kolára vonatkozó rendeletet, dc a 
költségvetést is és ezzel egyidejű-
leg a tanárok és á tanárjelöltek fi-
zetésének kiutalását. 

A szegcdi munkáspártok most már 
erőteljesebben sürgetik a kultuszmi-
nisztert nz egye lem Jogi karának visz-
szaállHására é s a munkás es l l egye-
lem fetállUására. Ebben a kérdésben 
a miniszter már kiadta rendeletét és 
a budapesti egyetemen, Illetve az 
egyetem jogi fakultásán már megin-
dult a tanítás s ami Budapestnek jé, 
azt feltétlenül Szeged számára ts k5-
vétclni kell. Bízunk abban, hogy a 
szegedi" jfiúnü'á'spártok együttes fellé-
pése teljesen át fogja álakitani Sze-
geden az oktatás arculatát és kive-
rckszi a dolgozó munkásság részérc 
a tanulás lehetőségét. 

A Magyar Kommunista Párt 
s z e g e d i é s ö z e g e d k f i r n y é k l n é p g y ' ü l é s e l : 

Idő 
H e l y e E l l á i é n a p . óra 
H e l y e E l l á i é 

X 28. 11 Alsóközpont, Katona-vendéglő Komócsin Zoltán 
Havalecz Istvánné 

X. 28. 3 Alsóközpont, Pálfi-iskola Komocsín Zoltán 
Havalecz Istvánná 

X. 28. 10 Várostanya Gombkötő Péter 
Vértes Imre 

X. 27. 7 Gyála Komócsin Zoltán 
Vértes Imre 

X. 28 3 Algyő, népház Komócsin Mihály 
X. 28. 4 Tápé Révai József 

Tari Gáspárné 
X 28. 10 Szatymaz tombácz Imre 

Nagvsolvmosv Gvula 
X 28. 3 Fehértó tombácz Imre 

Nagvsotymosy Gyula 

Szénhiány miatt bizonytalan időre 
leállnak a személyszállító vonatok 

A tehervonatok minden vonalon forgalomban 
maradnak 

(Szeged, október 25) A MAV Igiiz-
tatéfcágálól kapón értesülés szerint 
október 23-ről, esfllörtőkről 26-ra, 
péntekre virradó éjszaka 0 érakor 
a bndnprstköenyékl mnnkásvonalok 
és n i ©medencék mnnkásvonatal, to-
vábbá a hetenklnl hiromnaponkinl 
közlekedő Budapest -Miskolc és Bn-
dapest—Debrecen távolsági személy-
vonat. valamint a másodnaponkint 
kőz'ckedő bndapest—bécsi gyorsvonal 
kivételével a többi vonalon nz czldő-
szerlnl közlekedő összes polgári sze-

mélyszáttttő vonalok köz.'ckedé«c 
sí f ő i r á n y miatt további Intézkedésig 
"ícgszaitlk. Azok a személyszállító vo-
natok, amelyek oklóber 23-ikéo éj-
fél előtt inda Inak, még a végállomásig 
közlekednek. Ezek szerint a Szeged-
ről közlekedő összes személyvonalok 
közlekedése is megszűnik. 

Az élelemszáüité , a gyorsteber-
és a tttzelöanyagtoválzbilö teher-
vonatok minden vonalon tovább-

ra Is forgalomban maradnak. 

A Kisgazdapárt vasárnap f y ű * 
lést tartott Kiatemplomtnnyén ím 
ezen n gyűlésen o lyan jMsaédek 
hangzottak e l , amelyek mel let t n e m 
mehetünk el szó nélkül. 

Ax egyik szónok azt állította, 
hogy a városi iporl munkásság nem 
dotgorik, hanem egyik párthelyiség, 
bői • másikba megy én énért arai 
fut "pnrelbk a tanyának. Soóval: 
nem a németek, M m n nyilasok • 
felelősek nehéz gazdasági helyze-
tünkért, nem a feketézők, Mm « 
spekulánsok, nem a valutázóklNem 
is azok a gyárosok, kik e lszaabotál-
ják a termelést és a világért sem 
azok a nagyjövedelműek, akik ki-
bújnak ax adófizetés alól — ób, 
nem, kizárólag és egyesegyedül — 
a mmftásság! Ezután már csak ax 
hiányzik, hogy kijelentsék: as új-
jáépítést Oitványi pénzügyminiszter, 
ur végezte védenceivel, a Napó-
leon- és doliárspeknládó lovagjai-
val! Valóban, nevetni volna kedv® 
az embernek, ha nem lenne olyan 
vérlázilóan felháborító a törekvési 
szembeáir-fani az újjáépítésért dol-
gozó munkás! a földjén verejtékező 
paraszttal. 

Ugyanennek a szónoknak volt bá< 
torsága azt állítani, hogy Déaes 
elvtárs, polgármester elszabotálja a 
szénszállítást és ugyanakkor lázit 
azért, mert nincs villanyáram Szc« 
geden persze még Kisgnzdáék sem 
mernének ilyesmi! mondani, biszen 
nincs szegedi polgár, aki el ne is-
merné azt a hatalmas, megfessilell 
munkát, amelyet Dénes elvtársunk 
hónapok óta, éjt nappallal egybe* 
téve folytat városunk érdekében* 
De ugy látszik, azt hiszik, a kts-
tcmplomtanyai földművessel min-
dent el febet hitetni és minden 
eszköz jó, amivel a kommunistá-
kon egyet lehet csípni. 

Egy másik nr arról beszéli, bo'v 
•veszé lyben v s s • keresztényéé; . 
Arról persze nem szólt, hogy i l 
és hogyan veszélyezteti. Nos, n i 
megmondjuk 1 Valóban, veszélvbe.i 
van a kereszténység! Nagyobb ve-
szedelem aligha érheti a keresz-
ténységet, mint az, ami mostansá « 
naponta éri: hogy tudniflik r Temp• 
lemből kiharcolják a néjrevt l f« 
hordójára, hogy egyes felklism" 
retten emberek a kereszt » ! • 1 

bnjva kiabálják világgá otrom1 . 
jelszavaikat Mf minden Józan hi\ i 
elbírálására bízzuk annak eldönté-
sét: ki az igazi keresztény az-e. 
akinek a kereszténység választási 
Jelszó, vagy az. aki munkával és 
áldozattal szolgálja a szeretet mü-
vét? 

Nem ftrőm számunkra az, hogy 
napról napra kénytelenek vagyunk 
foglalkozni a Kisgazdapárt dolgai-
val. A pártok felelős vezetői napok 
óta arról tanácskoznak- hogyan le-
hetne megszilárdítani a nemzeti 
erők összefogását, bogvan lebetnel 
kiküszöbölni a pártok közötti vá-
lasztási harcot Ezalatt pedig a 
Kisgazdapárt felelőtlen korfesri za-
vartalanul űzik tovább demagóg 
játékukat Vigyázat urak. ez a játék 
nagy tétbe megvl A baza sorsiról 
van sző és a magyar választó na-
gyon ia meg fogja gondolni, bogy 
azok kezébe legye-e le sorsa inté-
zését, akik még a döntő órákban 
sem képesek megérteni az idő sza-
vát. (fc) 

SZEGEDI DOLGOZÓK! 

A szavazólapén a * - » barka a mtéatk 
Oda rafzatjátak a keresztelt 

18 l i lé ién zománcos zsírosbödön él 
egy férfi átmeneti kabát eladó. Z* 
kánv utca 35, I. 5. 


