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Pósa Baláss, Kálvária-u. 17„ Apró 
renő, Kossuth Lajos-sugárut 59, Salgó 
Péter, bérlő Haláss Klára, Mátyás-tér 4., 
Temesráry József, Klauzál-tér 9. 
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Olvasóinkhoz 
> Országos rendelkezés folytán 
a üétm agyar ország példányos-
kinti ára november 1-tíl hét-
köznap 80, vasárnap 00 P. EIS-
fizetési díj november 5-től egy 
bélre 160 P. 

— A reformálna egyetemisták aklé-
ber 81-1 ünnepsége. Az egyetemi és 
főiskolai hallgatók Bethlen Gábor-Köre 
szerdán délután jólsikerOlt reformációi 
ünnepséget rendezett a szegedi refor-
mátus templomban. Az ünnepséget 
megnyitó kezdőének után Gara Sándor 
egyetemi hallgató köszöntötte a megje-
lenteket komolv, közvetlen szavakkal, 
majd Márer Zsuzsa egyetemi hallgatónő 
komoly művészettel szavalta el Rémé-
nyik Sándor: „Az óriás"cimü költemé-
nyét Ezután Szabó Imre segédlelkész 
mondott üunepi beszédet, megemlékezve 
a reformáció 400 éves nagy eredményei-
ről és arról a lelkes munkáról, amely 
a reformátorokat jellemezte. Példaképül 
állította a reformáció kprának harco 
aait a mai, uj Magvarországért küzdő 
lelkiismeretes ifjúság elé. Nagyhatású 
beszéde után Kelemen Lenke egyetemi 
hallgatónő szavalta el igen sikeresen 
Ady: Hiszek hitetlenül Istenben cimü 
versét. A bensőséges ünnepség Bakó 
László református lelkész rövid záró-
szavaival és fohásszal, valamint a gyü-
lekezet énekével ért véget. 

— Jé szívvel — szegényekért. Az 
ónzcllcu segiteniakarás szép példáját 
figyeltük meg Tombácz István Tábor-
utcai lómészárszékében. Többnyire 
egyszerű munkásasszonyok járnak 
oda, hogy néhány deka hust vegye-
nek a mai nehéz viszonyok között. 
Igen ám, dc sokszor akkora összegbe 
kerül még ez is, hogy a piacra nem 
inarnd pénz a vásárláshoz. Gyakran 
láttuk, hogy ilyenkor a derék mészá-
ros jóval olcsóbbért számítja a hus 
árát, elengedve azt a hasznot, amit a 
szintén odajáró, kissé jobbmódu kö-
zönség inkább meg tud fizetni Csak 
azért emiitettük ezt meg, mert példát 
vehetnek a többi kereskedők is erről, 
hogy a drágaság éppen a szegény 
embert érinti leginkább, de ha segí-
tünk egymáson, szebbé és boldogabbá 
tehetjük az egymás, sőt a magunk 
életét is. 

— Liuapollák a Széchényi-Ügy lár-

Ealásal. Ur. Széchényi István háborús 
nperének tárgyalása szerdán, mint 

Slentettük, dr. Lévay Ferenc és dr. 
áva: Dénes tanukénti kihallgatásával 

folytatódott. A továbbiak során kihalt-

£tták még Sáfár-Schafíer Ferencet és 
. Palócz Sándort. Mindkelten terhe-

lően vallottak. Ezután a tárgyalást 
bizonytalan időre elnapolták a bizonyí-
tás kiegészítése végett. 

— Az asztalosok bizottsága az óra-
béreket október 21-től 180-214 pengő-
ben állapitolta meg A tanoncok óra-
bére elsőéves 24, másodéves 36, har-
madéves 54 pengő. 

— Orvosi hir. Dr. Baracs Marcell 
gyermskorvos régi lakásán, Zrinyi-utca 
Falatt rendel délután 3—5-ig. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik résztvettek férjem temetésén 
és virágadományaikkal, részvétnyilvá-
nltásukkal fájdalmunkat enyhítették, 
•zuton mondok bálás köszönetet, özv. 
Kiss Imréné. 

— Gergely András orvostanhallgató 
•Ivesztcttc aktatáskáját és indexét. A 
becsületes megtaláló Jutalom ellené-
ben adja le a közponli egyetem ka-
pusánál 
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314,595 szavazó a Csongrád-
Csanádi választókerületben 

Hétfőn reggel nyilvánosságra kerül a szegedi 
és a megyei választás teljes eredménye 

SACHAR i N 
Kapható 

GARDOSI, Szentháromsága. 27 

("zeged, november 2) A szegedi vá-
rosházán székelő közponli választási 
bizottsághoz, amely a csongrád-csanáds 
választási kerület ügyeit intézi, szerdán 
bel utoltak az utolsó jelentések a kerü-
letből a két negye választóinak teljes 
számáról. A csongrád-csanádi válasz-
tókerület szavazóinak végleges "áma 
314.595. A két megyében összesen 13 
választási kerület van. A szavazás be-
fejeztével mind a tizenháromban meg-
kezdik a szavazatok összeszámlálását 

nőkének, Berey Gézának. Hétfőn reggel 
tehát a bizottság már tudja a megyei 
választás végleges eredményét és nyom-
ban nyilvánosságra is hozza. A Delma-

Í iyarország hétfő dili száma részletes 
elentésl ad agg a szegedi, mini a me-

gyei kerületek teljes eredményiről. 
Itt említjük meg, hogy a választás 

után a központi bizottság gondosan 
átvizsgálja majd a leszavazottak név-
jegyzékét és ha valakit talál benne, aki 
jogosulatlan volt a szavazásra, bár ben-kezaiK a szavazaton osszcstauiiítiuaai --•• ». , . 

és még az éjszaka folyamán elkészül-,ne maradt a névjegyzékben, uuvelkoz-
nek relé! hélfön korán reggel pedig te- érdekű felszólalás nem érkezett ellene, 
lefonon jeltentik a szegedi városházán az ilyet népbiróság elé állitja. 
levő központi választási bizottság el-' 

A Kommunista Párt szegedi szer-
vezetének kegyeteti ünnepsége 

a temetőkben 
Megkoszorúzták Juhász Gymla, Móra Ferenc, 

Ladvánszky Józsel, dr Szepesi imre, Gaisin Grozda 
és Kiss Ernő sírját 

A Magyar Kommunista Párt szegedi 
szervezetének tagjai Halottak napján 
szép számban vonultak ki a Belvárosi-
és a Gyevi-temetőbe, ho© a demokrá-
cia és a munkásmozgalom na© halot-
tai emlékének áldozzanak. Megkoszo-
rúzták Móra Ferenc és Juhász Gyula 
sírját és ezzel a kegyeletes aktussal 
bizonyságát adták annak, hogy a Ma-
gyar Kommunista Párt hiven őrzi és 
ápolja a szellemi haladás, a magyar 
kultura, a magyar demokrácia legjobb 
hagyományait. Móra Ferenc és Juhász 
Gyula nem vollak kommunisták, dc — 
amint pártunk szónokai rövid emlék-
beszédükben kifejtették — a demokrá-
cia nagy harcosai voltak, akik a föld-
nélküli parasztság, az elnyomott nép 
fájdalmának adtak hangot. Szellemi 
örökségük igazi letéteményese az a 
párt, amely legtöbbel tett azért, hogy a 
magyar paraszt végre földhöz jusson : 
a Magyar Kommunista Párt. 

Koszorút helyeztek el Ladvánszky 
József elvtárs, az illegális mozgalom 
bátor harcosának sírján és dr. Szepesi 
Imre elvtárs sirhantján, aki a szociál-
demokrata párt keretein belál nevelt 
fel egy egész generációt a forradalmi 
munkásmozgalom számára. 

Végül elhelyezték koszorúikat a 
fasiszta terror két áldozatának: Gai-
sin Grozdának és Kiss Ernőnek sirján. 
Elvtársaink itt összetalálkoztak a sző-

regi jngszláv antifasisztákkal és a ke-
©eletes megemlékezés a jugoszláv-
magyar barátság ujabb msgpecsé telise 
lett. A Jugoszláv Antifasiszta Ifjúsági 
Szövetség és a Magyar Kommunista 
Párt szónokai a vértanuk sírjánál meg-
fogadták: soha többé nem fogja a kit 
nép megengedni azt, hogy politikai 
méregkeverök, kalandorok is reakciósok 
iket verjenek közijük. Ezt a szent fo-
gadalmat fejezte ki az a két koszorú, 
amelyet szerb antifasiszták és magyar 
kommunisták tettek le csütörtökön a 
belvárosi szerb temető egyszerű, gya-
lulatlan fejfáira. 

Gyászünnepség 
az Ujságiróotlhonban 

Mindenszentek napján meghatóan 
kegyeletes, szép gyászünnepség színhe-
lye volt a Művészek és Újságírók Ott-
hona, ahol megemlékeztek az interná-
lásból és elhurcolásból vissza nem tért 
szegedi újságírókról, Vér Györgyről, 
Töl©es Gyuláról, dr. Deltre Jánosról, 
Herczeg Sándorról és Perkátai László-
ról, miut a szegedi újságírás elveszett 
hőseiről Szász Ferenc emlékezett meg 
magassziuvonnlu felolvasás keretében 
Utána gramofonlemezről eljátszották 
Verdi Requiemjét. A gyászünnepséget 
az Otthon nagyszámban összegyüleke-
zett tagjai megilletődve hallgatták végig. 

Ezentúl napi 10 vagon szenet 
kap Szeged városa 

Szegedet felvették a rendszeres szénellátás 
kontingensébe 

(Szeged, november 2) Megírta a 
Délmagyarország, hogy a gázgyár és 
a város szénszükségletének rendezé-
sére Vőria József elvtárs, főispán 
Budapestre és Róna Béla elvtárs, ta-
nácsnok Na©mányokra utazott. A tár-
gyalások befejezése után Vörös Jó-
zsef elvtárs, főispán érkezett haza 
elsőnek &s elmondotta, ho© beszélt 
Kos/ov fjenerális helyettesével, aki-
vel átkerült megértetni azt, hogy Sze-
gedi ménellálása éppen olyan fontos, 
mint Budapesté. Ennek eredménye-
képpen Szegedet felvették a kontin-
gensbe s l© már remélhető, hogy 
a szénszállítmányok rendcsen és rend 
szeresen érkeznék meg. Róna Béla 
elvtárs, tanácsnok a nagymányoki bá-
nya üzemi bizottságával tárgyalt ar-

ról, hogy Szeged a konliugcus Ke-
retében legalább tU vagon szenet 
kaphasson naponla. Ebből a gázgyár-
nak őt vagon kell, a többit a város 
lakossága között osztanák fel. Mlnt-
bo© a kontingens csupán hat vagon-
ra vonatkozik, Róna Béla elvtárs 
olyan megállapodást kötött a bánya 
üzemi bizottságával, hogy legalább 
150 szegedi nfbmnnkás beállításá-
val még napf négy vagon szénhez 
Jut a város. A munkásokat a bánya 
élelmezi. Ebben a kérdésben Déács 
Leó elvtárs, polgármester csütörtö-
kön délelőtt már lár©alt az igazság-
ügyminisztériummal s rcméluető, 
ho© a munkások utuakinditása ha-
marosan megtörténik. 
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A SzegedlHMap 
„m ártTrisd" 

A Szegedi Hírlap srtnes 4$ izgal-
mas riportban snámoi be (m4g Jetek-
tivregénynek In a dicsőségére válna] 
annak a pár egyetemistának a ka-
landjáról, akiknek nem sikerült t u 
október 21-4 kommunista ifjúsági ©Il-
lést megzavarni. MI nem vagyunk 
lüvci as ököljognak, de a provoká-
lásokért nem vállalhatjuk minden 
esetben a felelősségei. 

Az igazság kedvéért azonban van 
egv-két megjegyzésünk a Sz. H. cik-
kéhez. Már jóval n gyűlés megkezdése 
előtt helyet foglált a padsorokban né -
hány közismerten fasiszta e © e t e m t 
hallgató. Jól Ismerjük őket a -égi 
fasiszta világból, mikor még a jobb-
oldali egyetemisták vezérei voltak. 
Résztvettek kisebb-nagyobb fasiszta 
megmozdulásokban, i szovjetet l enes 
uszítástól i klrakatbeverésig. A fe l -
szabadulás után pedig lébe akarták 
hozni e © olyan e © e t e m i szervezetet, 
melynek nem lehettek volná demo-
krata, kommiinista é s zsidó tagjai. 
Etek m a természetcsen kisgazdapárti 
tagok éa Jelenleg Ók a Szegedi Hír-
lap mártírjai. A szóban forgó © ü l é s 
előtt mindannyian feltűnően (címlap-
pal kifcléfordítva") KJs Újságot olvas-
tak. A gyűlés a k i t pedig ál landóan 
nevetgélték é s fé lhangos megjegyzé-
seket teltek a szónokokra. As idegeik 
— u © látszik — gyengének bizonyul-
tak, mert az Igazságot nem bírták 
soká hallani é s ékkor hangosán, hö-
rögve, a padokat csapkodva kivonul-
lak a teremből. Mindenki oda ff-
gvclt s a tömegből ekkor többen fe l -
elismerték a levitézlett h i fp l l s táka i 
A botrány ekkeir kezdődött. 

Megjegyezni kívánjuk további, 
hogy a rendezőgárda h verekedésben 
nem vett részt, sőt lezárta a kijá-
ratokat, ncho© a felháborodott !"•-
meg az nteára tóduljon B men •• 
külő rendbontók után. Itt kívánj : 
megjegyezni továbbá, hogy á lcgutii-
bi kisgazdapárti gyüléseh a rendőr-
ség kéüytclen volt as egyik páholyt 
védőőrizclbc venni, mert ebben a 
páholyban egynéhányan olyanok I* 
voltak, aldk a kisgazdapárti szónokol; 
nacionalista, soviniszta uszításain.-; 
nem tapsoltak és a kisgazdapárti tö-
megek ezért a páholyban levőket mc-j 
akarták verni. Ami pedig a rendőrs/ .< 
szerepét illeti, a Kisgazdapárt Iegy • i 
hálás azért, ho© provokáló tagjait 
védőőrizefbe vették, mért » kisgaz-
dapárti főispánok és a kisgazdapárti 
pénzü©i politika miatt felháborodott 
járókelők nagyon könnyen a'gyonvc?-
hette volna védenceit. 

Mindeneseire á" Szegedi HIrlapri 
jellemző, ho© kikből csinál mártí-
rokat és kiket melencei a kehién. 
• • • h h a h m n h h h a n a 

Gyümöcsla, *. 
rózsa 

e l sőrendű m i n ő s é g b e n k a p h a t ó 

DemeierFerencoFiai 
fa iskolájában. 

Újszeged, Szőregi-uí 42. 

— A honvéd szabadegyetem elő-
adása. Dr. Kertész Béla ügyvéd tartotta 
meg a honvédség szabadegyetemének 
keddi előadását. Előadásának tárgyául 
a polgári szabadságjogok fejlődéséi 
választotta. A nagy tárgyi tudással fel-
épített előadást a hallgatóság élénk 
figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta 
•égig. 

Motorkerékpárt oldalkocsival, üzem-
biztost, ló gumikkal veszünk. Aján-
latokat: Liget-utca S. alá kérünk 

Szegedi dolgozók! 4 - i k 
A szavazólapon a 

E© srabógép és e © 20 kilós mér-
leg eladó. Dugonics-n. 11. 

a mienk 
Oda rajzoljátok a keresztet! 


