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Sztálin marsall
rádióbeszéde
a Szovjetunió
népéhez

Felszámolták Európában az utolsó
német ellenállási iészkekei

(Moszkva, május 10) Sztálin marhali, a Szovjetunió Népbizlosi Tanácsának Elnöke, a Vörös Hadsereg legfelsőbb parancsnoka szerdán, moszkvai időszámítás szerint
este 9 órakor a következő rádiószózatol intézte a Szovjetunió népeihez:
Elvtársak, honfitársak és lionfitársnők! Felvirradt a németországi nagy győzelem napja.
A fasiszta Németország, amelyet a Vörös Hadsereg és szövetségesei térdre kényszeritettek,
kapitulált. Május 7-én Reims városában került sor a kapitulációra Május 8-án a német harlseregfőparancsnokság képviselői
a szövetséges főparancsnokság
jelenlétében Berlinben aláírták
a kapituláció végleges jegyzőkönyvét. Igaz., liogy a német
csapatoknak egy csoportja még
harcol, remélem azonban, hogy
a Vörös Hadseregnek sikerül ezt
a csoportot is észretérileni. Most
joggal kijelenthetjük, hogv Neméi ország teljes szétzúzásának
napTfi," a "német 'imperializmus
feletti nagy győzelem bekövetkezett. Azok a nagy áldozatok,
amelyeket hazánk szabadsága'
és függetlensége érdekében hoztunk, a nélkülözések és szenvedések a hátországban és a fronton, a megfeszített munka, nem
volL hiábavaló és meghozta az
ellen ség fel elli teljes győzelmet.
Az az évszázados küzdelem, amelyet függetlenségünkért vívtunk,
győzelemmel végződött. Európa
felelt ezentúl a népek szabadságának és a békének zászlaja
leng.
Teljes győzelmet arattunk nz
s'.íenségen, végérvényesen legyőztük a német támadókat és felletel nélküli fegyverletétel aláírására kénvszerilelíiik őket. Ismerjük azonban a német vezetők
farkas-természetét és azon tulajdonságút, hogy a szerződéseket és egyezményeket üres papirfoszlányoknak tekintik. Mégis
ma, amikor tömegesen teszik le
a fegyvert, cz többnek látszik
könnyen megszeghető szerződésnél, cz több és félreérthetetlenül
a fegyveres erők kapitulációját
jelenti.
Mától kezdve a béke müvén
és a népek szabadságának biztosításán dolgozunk.
Három évvel ezelőtt Hitler
nyíltan kijelentette, hogy célja
a Szovjetunió feldarabolása és
feloszlása és megfogadta, hogy
»ugy tönkreverjük Oroszországot, hogy soha többé nem fog
feltápász kodn i« .•
Ez három évvel ezelőtt volt.
De Hitler tébolyult eszméi ncrii
valósultak meg. Valóságban ép;
pen az ellenkezője történt. Németországot teljesen szétzúztuk.
Elvtársaim! Á nagy honvédelmi háború teljes győzelmünkkel fejeződött be. Az európai

Gyors ütemben folyik Németország megszállása
Az Elbától keletre eső területeket a szövetségesek
átadták a Vörös Hadseregnek
Négy Hitler-holttestei is találtak
Berlinben
Május lü-én volt öt esztendeje annak, hogy Ilitler csapatai megrohanták a gyanútlan és békés Hollandiát.
Hitler közvetlen a támadás megindulása után felhívást intézett a hadsereghez, amelyben többek között a következő kijelentést is tette: „Rendkívüli
fontossága van e mostani offenzívának,
mert ennek sikerén dől el a német birodalom sorsa ujabb ezer évre." A
Führernek ez a jóslala tökéletesen teljesedésbe is ment. A birodálom sorsa
ezzel az offenzívával valóban el is dőlt
legalább ezer évre, csak éppen nem
olyan eredménnyel, ahogyan azt Hitler
ezelőtt öt évvel ellenállhatatlan diadalai teljében elgondolta. Ma nemcsak
az öt év előtt megrohant kis Hollandia
szabad már, hanem a többi, orvul megtámadott és elnyomott ország is és aki
ma megszállva és guzsbakötve fa' szít:
az "Németország.

még néhány napig harcolt, amig végül elszigetelt német támaszpontokat, ohot
is az oroszok oly szorosan körülzárták, hogy képtelen volt további harcra.
Norvégiában
is megkezdődött a
megszálló német erők felszámolása.
Az angolok légiuton
szállítottak
csapatokat Oslóba, a brit egységeknek
a német helyőrség csakhamar megadta magát. Ugyancsak felszámolták a
a
franciaországi
Atlanti-tengerparti

Szövetséges

katonai
közigazgatás
Németországban

Németországban a szövetséges
katonai hatóságok az Elbától
keletre cső részeket kiürítették
la UKliltdk az oroszoknak.
Az Elbától keletre eső terület tehát az oroszok megszállása alá
Egye* szakaszolton
még
tartozik. Az angol és amerikai
áll a
harc
megszállási zónákat most határolA fégyerletételi megállapodás aláírá- ják körül a szövetséges csapatok.
sával természetesnek látszott,
hogy Churchill kijelentette, hogy Némegszűnnek a további hadijelentések. metországban a közigazgatás egyeNémetország azonban nem azért lett
nácibirodalom, hogy megállapodásokat
betartson. A diplomácia története ezer
év alatt nem ismer annyi szerződésszegést, mint amennyit a náci Németország az utolsó nyolc év alatt elkövetett, kezdve a Rajnavidék egyoldalú
birtokbavételétől, egész a Magyarországgal kötött barátsági szerződés felrúgásáig. Ezek után m á r nem is hat
meglepetésnek, ha arról hallunk, hogy

a fegyverletétel aláírása dacára
is egyes területeken a nácicsapatok még továbbra is fegyveres
ellenállást tanúsítanak.
Csehszlovákia területén például Konicv
marsall csapatainak harcok közben
kellelt felszabadítani Prágát. Csehország más részén is élénk harcok folynak még az itt makacsul kitartó nácicsapatokkal, amelyek nem
akarnak
tudomást venni a fegyverletételi megállapodásról. A helyzet itt nagyon érdekes és rendkívül jellemző. A nácicsapatok itt főképp azért tanúsítanak
ellenállást, hogy nyugat felé menekülhessenek és az angolszász csapatoknak adhassák meg magnkal.

Megtalálták

mint Larochelle, Loricnt, Saint N z ilra
és Dunkerque erődállásaiban a n i netek mélyen a szövetséges vonalak h i t ;
mögött nyolchónapos o d r o m
a'u
letelték a fegyvert. Ezekne : az lito só
ellenállási fészkeknek kiirtásával azo iban most már a háború tüze re n d
hetőleg végképp kialudt egész Európában.

HMer

lőre még jó ideig a katonai hatóságok kezében marad, mintán
a forgalmi akadályok következtében, a vasutak, hidak sib. !'bombázása miatt igen megnehezült
szállítási körülményekkel útinak
szemben a szövetségesek. Ezek a
nehézségek a forgalomban nngy
zűrzavart támasztanak, amit növel
az is, hogy a Németországban lévő
sokmillió kényszermunkás és hadifogoly elszállítása is aktuális

helyettesének

A romokban heverő Berlinről
szörnyű képet festenek a haditudósítók. Az egyik angol újságíró
a londoni rádióban beszámolt látogatásáról. Elmondotta, hogy legalább 50 év kell., mig Berlin megközelítően visszakaphatja régi formáját. A megszálló orosz csapatok mindent elkövetnek az újjáépítés megindítására. A vízvezetéket és a villanyt már sok helyen
rendbehozták és üzembe állították a legfontosabb élelmiszerellátő
telepeket. Az oroszok szorgalma-

hulláját

san kutatnak a romok közt Hitlernek és a többi állítólag elpusztult
nácivezérnek a holtteste után.
Már találtak is négy olyan hott<
lesiet, amelyek Hitlerre hasonlítanak. Ezeket most beható vizsgálat
alá veszik, hogy megállapítsák a
kétségtelen személyazonosságot. A
kutatás közben rábukkantak Martin Bormann, Hitler helyettesének
hullájára és találtak néhány döntőfontosságú náciokmányt is, amelyeknek a háborús bűnösség megállapításánál lehet döntő szerepe.

Quislinget elfogták, Terboven öngyilkos

lelt

Az angolszászok azonban ezeket
a hozzájuk „menekülő" csapatokat kivétel néikül mind tűzharccal fogadják és ugv kergetik
vissza az oroszokhoz, hogy azok
kezére kerüijeaek.
Grác megszállásánál is kisebb harcok
voltak és ugyanaz a jelenet ismétlődött
meg Ainsleitennél, ahol az orosz és
amerikai csapatok.most már egyesülitek. A lettországi elszigetelt kurlandi
terepzsákban bezírt csaknem Sp.t.ÖJ
német ugyancsak a fegyverletétel után

Az amerikai 7. hadsereg csapatai a Bajor-Alpokban elfogták
Hermán Göringcl, a birodalom főtábornagyát és Kessclring marsallt, a nyugati haderők főparancsnokát. Göring .családjával autóban
száguldott Berchtcsgadcn közelében fekvő, előre elkészített rejtekhelyéhez, amikor az amerikaiak
karjába futott. Elfogatásakor meglehetős nyugodt, sőt kedélyes volt,
csupán arról panaszkodott, hogy
gyönyörű villáját telitalálat érte.
Majd amikor a foloriporterek lé
akarták fényképezni, arra kérte
a .parancsnokol, hogy villájában

előbb átöltözhessen. Az amerikai
parancsnok mosolyogva megadta
az engedélyt, ezután az örökké hiu
Göring vadonatúj parádés uniformisában jelent meg a fotográfusok
előtt. Utána reggelit kért, amit
ismert étvágyával jóizüen elfogyasztott. Elmondotta, hogy amikor Hitlertől a helyzetre tekintettet elbocsátását kérte, a Fiihi-er
rettentő dühre lobbanva őt nyomban halálra ifclíe. Pusztán hűséges embereinek ragaszkodása mentette meg az Ítélet végrehajtásától
A norvégiai nácivezérekre is elkövetkezett a végzet órája. Terbo

háború időszaka véget ért. Megkezdődött a békés fejlődés időszaka. Köszöntelek benneteket a
gvőzeletn alkalmából. Dicsőség

a .hős szovjet katonáknak, akik
megvédték hazánk függetlenségét
és kivívták az ellenség feletti
győzelmet. Dicsőség nagy győ-

zclmes népünknek, örök dicső;
ség az elesetteknek, akik életüket áldozták népünk szabadsagáért és boldogságáért
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.fen, a nácik norvégiai bóíi érhelytartója öngyilkossággal menekült meg a földi igazságszolgáltatás elöl. Quisling pedig Jegnnp
előbújt rejtekéről es önként jelent kezelt az oslói rend őrségen.
Himinler Svédországban történt letartóztatását hivatalosan megcáfolták.
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A debreceni nemzeti bizottság javaslatot felt
a kormánynak Horthy Miklós felelősségre
vonásáról
„Magyarország

jelenleg demokratikus

köztársaság°

A "avas'at felveti Horthy Miklós habot us bűnösségének kérdését is

Sanlranciskébé!
(Sant'raneiskó, május lü) Melatov
•rosz külügyi népbiztos, a sanfranciskói
szovjet küldöttség vezetője a háború
befejeződésének alkalmából tegnap beszédet mondott. „Szövetségeseink oldalán kiharcoltuk az európai háború
lyőzehnes befejezését — mondotta Mototov. — Most nekifogunk Ta béke feltpi lésének, amivel megerősítjük győzelmünket az emberiség szabadságának és jólétének megvédésére."
Miután a sanfranciskói konferencián
a dumbarton-oaksi javaslatokkal kapcsolatban
benyújtott ellenjavaslatok
najvrészében teljes megegyezés jött
iétre, halaszthatatlan államügyek miatt
Molotov a szovjet delegáció vezetője,
vala mint a francia pénzügyminiszter
és vezérkari főnök és a jugoszláv pénzOgvmin'szter elutaztak Sanfrane'skóból

A kecskeméti
népbiróság
halálra
ítélte
dr. Farhas
Ferenc
ottani
nyilasvrzéri
(Kecskéméi, május 11) Népbiróság
tlé került dr. F a r k a s Ferenc kecskeméti ügyvéd, akit a Népügyészség az
ártani és" társadalom ellen elkövetett
bűntetté!,' népellenes vétséggel és besugással vádolt. Farkas alapította meg
a nyilaspártot. ahol vezető tevékenységet fejtelt ki. Állandóan uszított a
németek oldalán való háború fokozotté !>b vitele érdekében,
besúgója
volt a Gestapónak, ahonnan fegyvert
is kért, hogy letörhesse az esetleg
mutatkozó ellenállást. A Gestapót listákkal látta el és kalauzolta az elhurcoltak lakására.

(Debrecen, május 11) A debreceni
nemzeti bizottság tegnapi ülésén dk.
Juhász Nagy Sándor elnök a következő, országos vonatkozásban is figyelemreméltó bejelentést tette:
— Néhány nappal ezelőtt — mondotta Juhász Nagy Sándor — a londoni rádió hirül adta, hogy Horthy
Miklóst az amerikaiak védőőrizelbe
vették. Erre a hirre bizonyos Toku
zavar támadt a társadalomban. Közvéleményünk tájékozatlan rétege örömének adott kifejezést és nemzeti
hős magaslatára akarta emelni Horthyt, mint akit a nyilasok elhurcoltak.
Szükséges, hogy Debrecenben, a nem
zelgyülés megalakulásának városában
állást foglaljunk, épp ezért a következő javaslatot terjesztem elő a kormányhoz való megküldés céljából:

Javaslat
•Magyarország azzal a ténnyel, hogy
az ideiglenes nemzetgyűlés önmagát
az állami szuverénilás birtokosának
nyilvánította, ténylegesen a demokratikus köztársaság jogállapotába jutott.
A debreceni Nemzeti Bizottság erre a
tényre támaszkodva feliratot intéz a
nemzeti kormányhoz, hogy akár a
nemzetgyűléshez tegyen előterjesztést,
akár a politikai bizottságra támaszkodva tegyen nyilatkozatot az alábbiak szerint: Magyarország jelenleg
demokratikus köztársaság jogáilapoiában van, az ország végleges alkotmányát az általános választás alapján
összeülő nemzetgyűlés fogja meghatározni.

A debreceni Nemzeti Bizottság egyA bíróság Farkas ellen felhozott
rádakal beigazoltnik látta és a vád- úttal kifejezi azí a véleményét és ennek elfogadását kéri az ideiglenes
tottai halálra ítélte.
nemzeti kormánytól is, hogy Horthy
Miklós volt kormányzó a magyar népszámot adni tartozik 25 éves kor
©i ssyl-as-háhérí
végezlek nek
mányzása tényeiről, különösen pedig
ki
Budapesten
telelni köteles a háború megindítása
A M I I jelenti: Kedden délután a és folytatása körüli tevékenységéről.'
Mariid ulcii törvényszék udvarán öt
Juhász Nagy Sándor javaslatához
halálos ítéletet hajtottak végre. Vala- az összes pártok szónokai helyeslő
mennyi nyilas volt és különböző rém- értelemben szóltak hozzá, majd Réielteket hajtottak végre. Murai Lipót
vész Imre református püspök jelenlegodaadóbb segédje, S p o n e r Rudolf
magántisztviselő volt az első kivégzett, tette ki, hogy az elnök indítványá*ki m i i t tartalékos hadapródőrmester val tartalmilag és fogalmazásban egyUkrajnában kegyetlenkedett a munka- aránt egyetért. Külön kell választanunk a történelmi tényeket a törtészolgalatosokkal.
Özv, H o r v á t h Jánosné 70 éves nelmi legendáktól. A Horth-y-legendá
•sszony vendéglőjében zsidókat nem ban a magyar értelmiségi rétegek súengedett kiszolgálni és a ház lakóit lyosan meg voltak tévesztve. Az egy/eljelentette. A feljentés alapján a nyi- ház sem kivétel ez alól. Ez azonban
lasok 400 embert hurcoltak el a ház- — mondotta — sohasem csak a megból.
tévesztő, hanem a megléveszlcltek hiA harmadik kivégzett
Burkus
bája is. A debreceni református egyFerenc volt. A Du nap .irton zsidókat
ház megtévesztésében jelentős szererégzeit ki.
R á c z Gábor zenész saját beismerése pet játszott az, hogy Horthy Miklós apazerinl egymaga 7 embert ölt meg.
S e i t z Imre nyugalmazott bankigazgató mint az egyik zombori munPengőbeváUás
kásszázad parancsnoka kegyetlenkedett
» munkaszolgálatosokkal.
Észak-Erdélyben:
i pengő

27 lei
Változások
a vasúti
közlekedés
menetrendjében
A szegedi pályaudvar főnökségétől
nyert értesülésünk szerint az eddigi
menetrendben a szegedi vonatkozásokat
illetően a következő változások történtek : A Makó—Szeged közlekedő szerelvény, amely eddig másodnaponkint indult, május" 8-tól minden nap lO.t5-kor
indul Makó felé A Szabadka —Zsombotya-vma' ár egészen Tern- ,vén ig közlekedik és 18.05-kor indul Szegedről.
x Felhívás a szegedi Máv. nyugdíjasokhoz Minden szegedi Máv. nyugdíjas, nyudbéres és kegydijas az illetékes tüzelőanyag előjegyzo állomásán
a sárgaszínű nyugdíjszelvényével 7-ig
töltetlen ipieu'kezzenek.

Bukarestből
jelentik:
A román
pénzügyminiszter
elrendelte
F.szakErdélv területén a penr/ő beváltását.
A beváltási kulcsot a köve!kezűkben
állapították meg:
Egy szovjet pengő: 77 lei.
Egy magyar pengő: 27 lei.
Egy rubel: 30 lei 10 báni.
Egy szovjet lei: 5 lei.
A beváltás május 14-ig tart és azt
a Banca Nationala központja és északerdélyi fiókja-, valamint 4 i adóhivatal
végzi
Azonnal kifizetik a következő leiellenértékét :
Magánszemélyeknek: 400.000 lei.
Egyéni cégeknek : egymillió lei.
Hivataloknak, szövetkezeteknek és
hasonló intézményeknek: ötmillió lei.
Ezeken felöli összegekről nyugtát,
bont adnak, amelyeket később fognak
beváltani.

ja, Horthy István igen lisztes szerepet
töltött be a református egyházban
és ezt a tiszteletet átvitte fiára is.
Az egyháznak ezért a megtévesztésért
a felelősséget vállalniuk kell és ezért
vezekelniük kell. Ezt az egyház meg
meg is teszi!
Kifejtette ezután Révész
püspök,

hogy az egyház a királyság visszaállítása érdekében nem fog egy szól
sem hallatni
A vita lezárása után a nemzeti bízottság az elnök javaslatát elfogadta;
azzal a módosítással, hogy
felvett
benne Horthy háborús bilniisségénejl
kérdésé! Is.

Jagoszláv-magyar
és román-magyar
kereskedelmi
társaság
alakul
Szegeden
A társaságok feladata lesz az áruesereíorgalom megszervezése
(Szeged, május 11) A gazdasági
megujulás és a nép jólétének biztosítása érdekében nagyjelentőségű
kezdeményezés történi a szegedi
Kereskedelmi és Iparkamara részéről. A szegedi kamara felvette
a kapcsolatot az újvidéki, valamint
a temesvári kereskedelmi és iparkamarákkal annak érdekében, liogy
jugoszláv—magyar, valamint román—magyar kereskedelmi társaságot szervezzenek meg, amely társaságoknak célja és feladata lesz
az árucsereforgalom kiépítése.
A rendkivül életrevaló tervvel
kapcsolatosan felkerestük Cscrzy
Mihály dr. iparkamarai titkárt, aki
a kereskedelmi társaságok megszervezéséről a következőket mondotta:
— Az évszázados német elnyomás, amely sokszor a terrorig fokozódott, nem tette lehetővé, hogy
közvetlen szomszédainkkal, igy a
jugoszláv és a román néppel baráti kezet szoríthassunk egymás
helyes megismerése és megbecsülése szerint. A felszabadult népmilliók mai demokralikus, uj világában Magyarország felől a szegedi Kereskedelmi és Iparkamara
a szomszéd népek egymásrautaltságának nagy fontosságától áthatva megkereste most a demokratikus szabadságát élő jugoszláv,
valamint román gazdasági élet
reprezentánsait, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat felvehessük
egymással.
— Államaink vezetői ezidőszerint még nincsenek abban a helyzetben, hogy kereskedelmi szerződések kötésével biztosítsák
a
gazdasági újjáépítést és népeik jóléte céljából értékes és szükséges
kölcsönös együttműködést. Addig
tehát, amig megfelelő előkészítések után az összes előfeltételek
biztosításával államközi kereskedelmi szerződéseket lehet majd
kötni, az ipari és kereskedelmi
élet hosszú évtizedes, elhivatott
képviselőire: a kereskedelmi és
iparkamarákra,
végeredményben
pedig a termelő faktorokra hárul
a feladat, hogy megtaláljuk a kölcsönös áruforgalom útját és annak
módozatait.
— Közelebbi tervünk az, hogy
egyfelől az összes magyar kereskedelmi és iparkamarák bekapcsolásával a szegedi Kereskedelmi és Iparkamara melleit, másfelől a jugoszláv kamarák bekapcsolásával az újvidéki
kamara
mellett, illetőleg a román kamarák
bekapcsolásával a temesvári kamara mellett működő Jugoszláv—
Magyar és Román—Magyar Kereskedelmi Társaságot szervezünk
meg. Mindkét kereskedelmi társaság azokat az ipari termelőket, kereskedőket venné fel tagjaiul, akiket ugv erkölcsileg, mint anyagi-

lag saját szavatosságával is arra
érdemesnek tart s ugyanezeket részesítené export-import tevékenységében támogatásban. A két ország közötti áruforgalom meg*
szervezésére és lebonyolítására alakítandó társaság nem kívánna magának monopolisztikus helyzetet
illetőleg rajta kivül is működhetne bármely exportőr, vagy importőr, aki nem óhajt a társaság
támogatásában részesül 1 ni
Dr. Cserzy Mihály a társaságok
célját és közvetlen feladatát öt
poutbau jelölte meg:
1. Piacol kereső, valamint árut
kereső iparosok vagy kereskedők
közötti kapcsolat megteremtése.
2. /\z említettek közvetlen érintkezésének elérhetése céFibói a beutazások biztosítása.
3. Az áruszállítás megszervezésének előkészítése, elősegítése és
feladatainak megk őrinyi l ése.
4. A pénzügyi kérdések lebonyolítása.
5. A társaság székhelyén gazdasági, külképviseleti szerv létesítése. Ez utóbbi cél érdekében
a kamarák népeik kormányánál
együttes előterjesztést tesznek.
A Jugoszláv Magyar Kereskedelmi Társaság székhelye Újvidék,
illetőleg Szeged, a Román—Magyar,
Kereskedelmi Társaság pedig Temesvár. illetőleg Szeged székhelylyel alakúi meg. Arra vonatkozolag, hogy miként biztosítsák a felmerülő költségeket, a közeljövőben személyes tárgyalásokon történik megállapodás. A szegedi ipari
és kereskedelmi érdekeltségek az
itteni szervezetek
létesítéséhez:
szükséges előzetes költségek fedezetét már felajánlották.
A kél kereskedelmi társaság
megalakulása és zavartalan működése hatalmas lépést jelentene a
németek állal porbasujtott és gazdaságilag teljesen tönkretett nem*
zet felemelése felé. Megindulhatna
a szomszédos Jugoszlávia, valamint Románia felé az árucsereforgalom, amely a gazdasági újjáépítés mellett a népek megbékélését
és egymás iránti megbecsülését is
elősegítené.
A szegedi Kereskedelmi és Ipar
kamara erről a kezdeményező lépésről jelentést tett a kereskedelmi
és a külügyi kormányzatnak, amelyek jóváhagyása nem kétséges.
Most már csak az érdekelt jugoszláv és román kamarák hozzájárulása kell ?s megindul az élet
a romok felett...
cs. p.
Mintavágó szabász, bőrvágó szabász, ragasztók, tűzönök és cipészmunkások felvétetnek. Hódy cipőgyár, Lengyel-utca 26. Jelentkezés
reggel 6—9-ig
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Szolgálatos gyógyszertárak
Pósa Balázs, Kálvária-u. 17. Telefon:
2—25. A p r ó Jenő, Kossuth L.-sugárut
& Telefon: 19-96. Salgó Péter, bérlő
Halász Klára, Mátyás-tér 4. Telefon:
12—96. Temesváry József, Klauzál-tér
\ Telefon: 13—91
oQo Rákosi

Mátyás üdvözlő távirata
Sztálin marsallnak.

Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt vezére a diadalmas béke
ünnepének alkalmából a
következő
rivirato!
intézte Sztálin marsallhoz:
»Nem lehet szavakba önteni az örömei, amit afölött érzünk, hogy az ö n
rezeiése alatt a Szovjetunió és Vörös
Hadserege kivívták a végső diadalt a
fasiszta kannibálok felett. Mindenki
tudja, hogy elsősorban a Szovjetunió
'és a Vörös Hadsereg, amelyet az Ön
lángesze, acélnál is keményebb akarata, a győzelembe vetett törhetetlen
hite halolt át, mentette meg a világ
szabadságszerető népeit a fasiszta r a b
súg és szolgaság gyalázatától. De mi,
nagyarok tudjuk igazán, mit köszön
het önnek a m i n é p ü n k , melyet a
Vörös Hadsereg szabadított ki a fasiszta pokolból és amelyet ö n atyaitag felemelt, mikor az egész világon
tacin volt se barátunk, se támaszunk.
Nem szavakkal, lettekkel akarja és
fogja n é p ü n k
bebizonyítani,
hogy
néltó a bizalomra, melyet ö n előlefezeit neki.»
Rákosi Mátyás.

—ooo—
— H á l a a d ó Istentiszteletek a hűkor n befejezése alkalmából. Áldozótsü törtökön isten lisz leletek voltak a
szegedi templomokban a h á b o r ú befejezése alkalmából. A fogadalmi székesegyházban délelőtt 10 órakor dr.
Hamvas Endre megyéspüspök mondott szentmisét és Te Deumot, közben dr Halász P á l székesegyházi ka
30 ;:':. belvárosi plébános
mondott
sze (beszédet. H á l á v a l emlékezeit meg
az is lepi gondviselésről, amely a sok
veszély közepette is épen őrizett meg
bennünket s reménységéi fejezte ki
a:
el. liogy a romok eltakarítása
plán a békés polgári élet felépítésében is segítségünkre lesz. A székesegyházi zenekar Csornák Elemér kar
Magy vezetésével m ű k ö d ö t t közre. —
a református egyház kálvintéri templomában Bakó László lelkész mondott
hálaadó beszédei és i m á t a zavartalan
békéért. Istentisztelet volt a többi keresztény hitfelckezet templomaiban is.
— A zsidó hitközség ünnepélyes islenlí izíeletet tartott a háború befejezése alkalmából. Dr. Pap Róbert elnök kegyeletes szavakkal emlékezett
meg azokról, akik a fasiszta és náci
hordáknak e.slek áldozatul. Annak a
reménvének adott kifejezést, hogy a
demokrónia jegyében jobb világ vár a
sokat szenvedőit emberiségre. A beszéd u l á n i m a hangzott el a nyitott
frigyszekrény elölt Sziálin marsallért,
Churchillért és Truman elnökért. Az
islentiszleiet a Himnusszal ért véget.
x A Yigs/iiipad előadásai a mai
naptól hétköznapokon délulán fél 6-kor,
vasár- és ünnepnap délután fél 3 és fél
6-kor kezdődnek.
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a Belvárosi .Moziban d. e. fél 11 órakor

DÉGEL

KAROLY

és monstre zenekarának hangversenye,

magas i s k o l á j a
Sanzon- és jazz-énekesnök,
fangóliarmoniba - parádék.
Közreműködők O r b á n Zsuzsa, Sándor Ila
D. Nagy Mária, Káldor, Gare.i, Dévai, stb.
legyek clővételoen a Belvárosi Mozi
pénztáránál és a „Szeged" hangversenyrendrŐDél il>áni-Blc» K
t»oh«tók

Miért tartóztatták
te a szovjet
hatóságok
Ohalitzki
lengyel
tábornokot
és tizenöt
társát?
A letartóztatottak bomlasztó tevékenységet fejtettek ki a Vörös
Hadserei; hadtápterületén
A TASS-iroda jelenti: Az utolsó
időben egyes angol újságok híreket terjesztettek néhány lengyel
politikus !>eltűnéséről* Lengyelországban. Ezekre az »eltünt« lengyelekre vonatkozólag május 2-án
az angol alsóházban kérdést intéztek, melyben 15 névről tettek
említést. Megemlítették többek között Vitos volt lengyel miniszterelnököt is, mint akit állítólag letartóztattak. Az alsóháznak ugyanezen az ülésén kérdést intéztek
a Sedlesben agyonlőtt lengyelekre
vonatkozóan is.
Teliesen hiteles forrásból nyert
adatok alapján a TASS-iroda közölheti, hogy ezek a hirek hamisak. A tényék a következők:
Az. angoí sajtóban és az angol
alsóházban megemlített lengyel
csoport nem 15, hanem 16 emberből állott. A csoport élén Okuliczbi ismert lengyel tábornok áll,
akinek »eltünését« az angol jelentés szántszándékkal hallgatja el, a
tábornok különös felelősségére

való tekintettel. Okuliczki tábou
nok csoportja és mindenekelőtt
maga Okuliczki tábornok ellen az
a vád, hogy a Vörös Hadsereg
hadtápterületén bomlasztó tevékenységet fejtett ki. Ennek a Vörös Hadsereg főbb mint száz katonája és tisztje esett áldozatul.
Ez a 16 emberből álló csoport nem
»tünt el«. Az arcvonal szovjet katonai
hatóságai
letartóztatták
őket, Moszkvában vannak, ahol
ügyükben folyik a vizsgálat. A
csoport ellen az a vád, hogy illegális leadóállomást állítottak feí
a szovjet hadtápterületén. Ez a
cselekedetük törvénybe
ütköző
volt. Ezeket a személyeket vagy
egy részüket a vizsgálat lefolytatása után biróság elé állítják.
A Sedlecben agyonlőtt lengyelekre vonatkozó információkat az
angol alsóház interpellálói Arzisevszfci ügynökeitől nyerték és
azok elejétől
végig
hamisak.
Ugyancsak hamis a Vitos letartóztatásáról szóló közlemény.

Megszűnt Szegeden az elsötétítés
(Szeged, május 11) Azzal, hogy Európa valamennyi hadszínterén
megszűntek a hadműveletek, el mult a légiveszély is Európa felől.
Természetes tehát, hogy automatikusan megszűnnek azok az intézkedések, amelyek b légoltalom mai voltak kapcsolatban. A légoltalmi elsötétilésre vonatkozólag kérdést intéztünk Dénes Leó helyettes polgármesterhez, aki kijelentette, hogy az elsöiéfitési rendelet Szegeden is megszűnt és a légó-szolgálatosokat clbocsájiják.
— Felsővárosi i f j a k ! A felsővárosi
MaDISz pénteken, ma este 6 órakor ifjúsági délutánt tart. Minden tagot ,és
érdeklődőt elvár a felsővárosi vezetőség.
— A Munkásszöveikezel értesiti a
beiratkozni szándékozókat, hogy a változott gazdasági viszonyokra való tekintettel a részjegyek árát 100 pengőről 209 pengőre, és a beiratkozási dijat
10 pengőre emelte fel. A határozat má— Köszönetnyilvánítás. A Nemzeti jus l-ig visszamenőleg érvényes.
Segély a maga é's a szegedi hadifoglyok
nevében ezúton fejezi ki hálás köszönetét Dr. Fenyercsné, Háger Ilona,
Ulrich Magda, Krasznai Margit, Angyal
Mária zöldkeresztes nővéreknek, akik a
Nemzeti Segély gyermekvédelmi akcióC s á r d á d Hir á l y n ö
j á b a n kifejtett áldozatkész m u n k á j u k
Kálmán Imre rég nem hallott metiszteleidiját, személyenkint 20.1 peagőt, lódiái csendültek fel szerdán délután a
a szegedi hadifoglyok részére ajánlot- Városi Színházban. A „Csárdáskirályták fel.
nő"-! újította fel a Baranyi-társulat
x Itaiáíezis. Fájdalomtól megtöri igyekvő és jótempóju előadásban. A
szivvel tudatom, hogy felejthetetlen címszerepet Petur Ilka alakította, akit
drága jó feleségem Vékes Istvánné szü- legutóbb drámai hősnőként üdvözölPrimaléiéit Orovetz i r m a hosszas szenvedés hettünk a szegedi szinpadon
után 46 éves korában elhunyt. Temeté- donna-vénával nem rendelkezik, bár a
se az alsóvárosi temető ravatalozójából hangja kellemes és szépen megbirkóm á j u s 11-én délután 3 órakor lesz. zott az énekes szerep nehézségeivel, de
a prózája, mimikája tulkomor az opeGyászoló család.
rettlégkörhöz
Miért nem R a d n ó l h y
x Szomorú szivvel tudatom, hogy Éva játszotta ezt a szerepet?
szeretett testvérem, nagynénink özvegy
A közönség jól szórakozott Sugár
Kalánka Mihályné sz. Szabó Julianna
Misi szivderitő tréfáin és Kőváry Gyula
éleiének 79. évében meghalt. Temetése
aranyos bohóságain. Haller '.Sándor
12-én délután 5 órakor. Gyászoló család.
énekben elfogadható Edvin volt, Ádám
x Küsziinclnyiivánitás. Mindazoknak, Éva-liangocskája viszont nem idomult
akik jó férjem, apánk és nagyapánk, a szép Kálmán-melódiákhoz. D. Nagy
Gera István fuvaros és gazdálkodó te- Erzsi karikírozott „kegyelmes asszonya"
metésén részlvettek, megjelenésükkel, ügyes alakitás. Bondy Endre zenekara
koszorú- és virágadományukkal fájdal- többnyire igen hangos, bár szépen öszm u n k a t enyhíteni igyekeztek, ezúton szetanult.
m o n d u n k hálás köszönetet, özv. Gera
Helyénvaló és szép a nagy békevigasság,
Istvánné és családjai.
kellenek a szórakoztató kabarék, operettek, de ne feledkezzünk meg azért a
komoly, művészi irányvonalról 1
S z e g e d Városi
S z í n h á z
Igazgató: Dr. Bárányi János.
x Miután az Egyetemi Gyermekklinika a Városi Gyermekkórház épületében Szeged, Kossuth Lajos-sugárut
35. szám alatt nyert elhelyezést, közöljük, hogy a járóbetegek
vizsgálata
(ambulancia) hétköznaponként délelőtt
'J—11-ig történik. Betegfelvétel ugyanott. OTI rendelés gyermekbetegek részére ismét délelőtt 12-től fél 2-ig az
OTI Tisza Lajos-köruti székházában
folyik.

Szinház

Vasárnapig

fél 6 órakor

c s á r d á s k i r á l y n ő
K á l m á n Imre világhirü operettje.
Vasárnap d. u.

fél 3 órai kezdettel

János vitéz

daljáték 3 felvonásban.
Hétfő délután fél 6 órakor
Viáám kacagó miivészes!
Jegyelővétel: d.e. 9—fél 5-ig, d.ü. 3-tóT

Mozik

Mű veszet

miisora;

Belvárosi Mozi
Ma „Bolrány a cirkuszban" zenés
komédia a h á r o m nagy nevettetővel:
Gaucho, Chiko, Harpo.
Korzó Mozi
Ma Walt Disney szines világfilmje:
Hófehérke és a hét törpe.
Széchenyi Mozi :
Ma , ; La*Conga", muzsika, szerelem,
vidámság.

A
Magyar
Kommunista

Párt

Szegedi Szervezete m á j u s 20-ii^
pünkösdvasárnap rendezi első

d é l e l ő t í f é í
A békét ünneplő város egy p á r
órára felidézi az elmúlt reakció
meggyötört munkásságának,
parasztságának panaszát, amit 26 évig
tilos v o l t : Petőfi, Ady, József Attila
legszebb verseit tolmácsolják
a
Városi Szinház és Kamara Szinház
neves művészei. Az előadást zeneszámok fogják gazdagiteni. A m a
tinét fél 10 órai kezdettel a Belvárosi Moziban tartjuk.
Jegyek
elővételben a
Kommunista
Párt székházában,
Kálvin-tér 6. szám
alatt kaphatók
és a z e l ő a d á s megkezdése előtt t órával
a
helyszínen,

Vigszinpctd

műsora:

Minden délután fél 6-kor, vasárnap
és ünnepnapokon fél 3 és fél 6 órakor

Kacagó tavasz
sziuészek és artisták parádés revüje.
Jegyek 9-től fél l-ig, és délután 3-tól.

Kamara

Szinház:

12-én „Németek" Sarlai Imre felléptével
13 án 3 órai kezdettel „Némelek"
Sariay Imre felléptével
13-án 6 órai kezdettel „Németek"
Sarlai Imre felléptével
14-én „Németek" Sariai Imre felléptével.
Az esti előadások 6 órakor kezdődnek.
Jegyek elővételben a Délmagyarország kiadóhivatalában kaphatók.

Párthireh
A Szociáldemokrata Párt felsővárosi
szervezete fonlos ügyben taggyűlést tart
13-án délután 5 órakor Vásárheiyi-sug,
22 alatt. Kérjük a ponlos megjelenést.
A Szociáldemokrata Párt rókusi
szervezete vasárnap dclelőit 10 órakor
Hétvezér-u. 9. alatt pártgyülést tart,
Pénztári beíizetések 9—10 óráig.
A Szociáldemokrata Párt fodorielepi szervezele minden vasárnap délután 3—5-ig pénztárőrát lart, Vásárhelyi sugárut 151. sz. (Gedói villasor) alatt.
A Szociáldemokrata Part felkéri a
nő- és férfitagjait, valamint az ifjúsági
csoportot, hogy 11-én, pénteken d. u. 5
órakor Csekorics-utca 4. alatt jelenjenek
meg a szavalókórus megbeszélése végett.
A Független Kisgazda, Földmunk á t és P o h á r ! Pari szegedi szervezele
elnöki tanácsülést
tart
szombaton,
12-én délelőtt 11 órai kezdetlel. Pontos
megjelenést kér a Vezetőség.
A Szociáldemokrata Párt belvárosi
szervezetének vezetősége m á j u s 1 '-án
délután 4 órakor ülést tart. Kérjük a
többi belvárosi lagok megjelenését is,
fontos megbeszélés lesz Csekonics-ulca
4. sz. alatt
Magyar k o m m u n i s t a Párl belvárosi
pártszervezete ma délután (pénteken)
5 órakor taggyűlést tart. Pontos megjelenést kér a vezetőség.
Értesítés. A Magyar Kommunista
Párt szegedi szervezete május 10-én
larlott összvezetőségi ülés határozata
értelmében minden kerületi pártszervezetben a pártnapok szerdán tartandók meg.

Középiskolások oktatását vállalja egyetemi hallgató. Horváth Mihály-u. 3. II. em. Dirner lakás.
Fájdalomtól megtört szivvel
tudatjuk, hogy legjobb férj, apa,
testvér, sógor és rokon,

PETROVICS

KAROLY

nyomdász
hosszú és kinos szenvedés után
május 9-én elhunyt. Temetése
12-én d. u. 5 órakor lesz a rókusi temető ravatalozójából. Az
engesztelő szentmiseáldozatot
draga halottunk lelkiüdvéért
13-án reggel 7 órakor a Jézustársasági templomban fogjuk
a mindenható Istennek bemutatni.
Gyászol* család.
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Megszűnik a vitézi rend

Szakszervezeti hírek

A demokratikus pártok
fővárosi
Szervezete tervet dolgozott ki a vitézi
rend megszüntetéséről. Az elgondolás
Szerint a vitézi rendel teljesen felosztatják és a vitézi cini használatát inegtiltják. Külön igazoló eljárás alá kendnek a rend lagjai. Az igazolási eljárás során döntenek majd arról is,
hogy a lelkei kapott vitézek közül kik
tarthatják meg ingatlanukat. Hasonló,
uj szervezet létesítéséről szintén tárgyalások folynak.
jitti ibii iiiiwiiii • • « • > • ! ii
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Az orvos- és gyógyszerészhallgatók
szubad szakszervezete vasárnap délután
K órakor tartja alakuló gyűlését a
L'oyd-palolában,
Horthv Miklós-u. 8.
Minden ilyen szakos hallgató ott legyen
A Szegedi Személy- és Tchcrtuvaroztk Szakcsoportja megalakult a Kisiparosok cs Kiskereskedők szabad szakszervezetén belül. Ez uton kéri a vezetőség az összes kartársakat, hogy
saját érdekükben vasárnap délután 3
órakor a szakszervezeti székházban
(Horthy Miklós-u. 8.) jelenjenek meg.
Vezetőség.
Fodrászipari
munkavállalók
és
munkaadók közös elhatározással bevezették a vasárnapi munkaszünetet.
Ezzel a fodrászdolgozók régi óhaja
teljesült.
ll-én, pénteken délután 5 órakor
férli és nöi fodrí szuiunkások taggyűlése a szakszervezeti székházban.
Tanárok, Tanitók Szabad Szakszervezete f. hó 15-én, lcedden délután 3
órakor vezetőségi, fél 5 órai kezdettel
a tantestületi kiküldőitek bevonásával
választmányi, 5 órai kezdettel taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.

Napraforgó-termelési
versenyt
rendez
a szegedi
DISz
/Szeged, május 11) A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség szegedi
szervezetei dicséretes módon akarják
kivenni részüket abból a munkából,
amely a magyar föld minél nagyobb
területének kihasználásával szeretné a
termést fokozni. /V MaDISz kerületi
csoporijai elhatározlak, liogv lányérica
termetest versenyt rendeznek cs ezzel
járulnak hozzá a város olajjal való
ellátásához. A serlésállomány Szegeden,
csakúgy mint más Vidékeken megritkult, szükséges, hogy a hiányzó zsiradékmennyiséget olajjal pótolják, ezért
a szegedi demokratikus ifjak kezdeményezése igen nagyjelentőségű. Az
ifjak a város parlagon beverő nagyobb
közterületeit veszik igénybe a termelési verseny céljára, a hatóság készséges hozzájárulásával. Így például
napraforgóval vetik, illetőleg ültelik be
véges-végig a nagykörút mindkét oldalát, ami annál inkább kívánatos, mert
erről a helyről az elmúlt télen kivágták a fákat és a hossza útvonal szegélye most csupaszon éktelenkedik.
Megművelésre kerülnek a Fodortelep, a Kecskés-telep és a többi városrész olyan területei, amelyek erre alkalmasak. A versenyben a MAÜlSz
tizenegy kerülete vesz részt. Az egyes
kerületek közül az nyeri a versenyt,
amelyik legnagyobb területet müvei
meg, vet be napraforgóval és a legtöbb magot termeli. Az egyes csoportok a saját termeivényüket maguk értékesítik cs az ebből származó jövedelmet kulturális és sportcélokra fordítják.
A szép mozgalmat, amelynek révén
a MA DISz jelentősen járulhat hozzá a
gazdasági újjáépítéshez, Sebes László
kezdemenyezésére a móravárosi csoport karolta fel elsőnek, de örömmel
vállalta a munkát a többi szervezet is.
A napraforgó-csata hétfőn kezdődik, a
DISz fiatalsága ásóval jelenik meg a
kijelölt területeken és hozzáfog
a
munkához.
— Bclillollák a szovjelellenes és
fasiszta filmek előadásé!. A fasiszta
irányzatú és szovjelellenes filmek belillásának tárgyában a napokban, értekezletet tartottak dr. Balogh István
miniszterelnökségi államtitkárnál. Elkészült az első lisla, amely a részben tárgyuk, részben főszereplőjük
miatt indexre került filmeket tartalmazza. A listán százhárom film szerepel, melyeknek főszerepeit Páger Anlal, Mihályí'Iy Béla, SzeleezkiZita, Kiss
Ferenc, Muráti Lili, Szllassy László,
Fedák Sári és Hosszú Zoltán játszották.
fill
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Medgycsi Gáspárt keresi családja, a II. székely hegyihuszár
századnál. Tábori posta V. 155.
Aki lud róla, értesilsé feleségét.
Csongrád, Béla kir.-u. 7.
Nagy Isívási. aki Adán volt utoljára, értesítse feleségét és kislányát Szeged, Nagyszéksós 319. tanya.
Kérem azt az urat, .aki Becskv
Antal szkv.-ről hozóit hírt, tudassa
cimét. — Becsky Antalné Szeged,
Fecske-utca 3.
Lovas Imréi, V; légv. tüzért keresi felesége, Utoljára Baranvaszentlőrincrőí irt. Aki tud róla,
édesítsen. Lovas Imréné Csongrád
Béla kir.-u. 14.
Keresem lányomat, Molnár Margitot, ki az V, lnaiíleStnél volt
a lisztázó osztályon. Aki tud róla,
értesítse az édesanyját: özv. Molnár Sándorné SzegécÚ városi fürdő
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Péter Béla
áüaikereskedo
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Bp ; VI. Eöfi)ösaii. 4•
értesíti üzlclbarálait és üzletfeleit, hogy
ismét készségesen áll rendelkezésre
mindenféle állat-és terményértékesítési
ügyben. Termelési és hizlalási szerződéseket köl, előleget folyósít.

Érlesités
Országos vaskereskedők és vasiparosok beszerző és értékesítő központi
szövetkezete április 29-én tartotta alakuló közgyűlését, a közgyűlés kimondotta a megalakulást. Felhívja a szövetkezet igazgatósága az érdekelteket a szövetkezetbe való belépésre. Üzletrész
jegyezhető a Pesli Magyar Kereskedelmi Bank fő és fiók intézeteinél. Berizctések ugyanott a szövetkezet folyószámlájára. Felvilágosítást nyújt a szövetkezet igazgatósága, levélcím Szeged
1. Postafiók 197.

Kossuth-utca 25., magasföldszint 5.
Modern konyhabútor, egy sczlon
és egy női kosztüm eladó. Sziliért
sugáru t 25/a.
Bőlejii fejősiebén eladó, őszutca 7.
Eladó egy 3 éves csikó. Tápó
Dózsa-utca 93.
Fcrfiruhák kisebb, zömök nlakr*
eladók. Érdeklődni: Szent Miklósu Ica 3.
Üvegezed ajtó eladó. Boldogasszony-sugárut 20.
Takaréktűzhely és egy 220-as vil
lanyvasaló eladó. Doszti& késesüzlet, Református palota.
116x8(1 cin.-cs gycrmckállóka eladó. Szentháromság-utca 12. szám
I. emelet 4.
Sugarainál 150 öl letek 20 ezer i
Megbízott Szijjártó-iroda, Kossuth Lajo*
sugár ut 11.
Eladó uj, 37-es, fekete, bőr, női fél
cipő és egy lenvászon, férfi munkaruha
teljesen uj. Dugonics-tér 11. I. 3.
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Ingatlanak adás-vételének közveíi
lése Pelrik-iroda Szeged, Széchenyi
tér 7., I. emelet.

Marostői dűlőben 2 hoki egyéves
Postán beküldött hirdetéseket
here kaszálásra kiadó. Érdeklődni
nem áll módunkban közölni. Tisza Lajos-körut 22. I. 3. ajtó
JÖN A CFR, KÉSZ A PÜNKÖSDI
PROGRAM
Csak a kiadóhivatalba behozott
Egy hold here évi kaszálásra
kiadó. Újszeged, Belhlen-u. 9 b.
Jelentette a D é l m a g y a r o r s z á g ,
hirdetéseket közöihetjük.
Gyálai réten 5 hold here évi
hogy a szegedi fulbaÚsport vezetői
kaszálásra eladó. — Érdeklődni,
meghívták pünkösdi vendégszereplésre
a temesvári CFR kiváló képességű labRöszke 218. Kiss Mihálynál.
darugócsapatát. Temesvárról értesítés
Here, 3 hold a Maros oldalon,
jött, hogy a meghívást kész örömmel
Magyarul tökéletesen beszélő ame- évi kaszálásra lioldankinl is kielfogadják és a vendégszereplést vál- rikai állampolgár angolul anyanyelvét adó Deszk XII. utca 31.
lalják. Most már tehát bizonyos, hogy
pünkösd két napján nemzetközi mérkőzésekben lesz része a szegedig ^ közönségnek. Az ünnep első napján a
Tiszával mérkőzik a temesvári együttes, másnap az MTE-SzTIv-val. A szegedi pünkösdi futballprogram igy alakul:
Vasárnap:
2
órakor
Postás—
SzEAC I. osztályú bajnoki, fél 4 órakor SzkK—Móraváros I. o. bajnoki, 5
órakor CFR—Tisza.
I l é l l ő : Fél 2 óvalcor Alsóvárosi
DISz—Tápéi DISz, fél 4-kor Fodortelepi DISz-Belvárosi DISz, fél 6-kor
CFR—M 1 E-SzTK.

Vasárnapi fuíballercdmények

lanitja. Vizsgázott nyelvmester." Cini:
a Délmagyarország kiadóhivatalában,
vagy Fischer László
ékszerésznél,
Klauzál-tér.
Irodai munkára jóirásu önkéntes
munkaerőket keres csak délelőllre a
Magyar Vöröskereszt tudakozó irodája
Szeged, Árpád-tér 5., Országzászlónál.

Bejárónő, főzni ludó, délelőttre
magas fizetéssel, ebéddel azonnaliba felvételik. Bokor-u. 17. Nánási.
Két szücsscgéd azonnal felvételik heti 500 P fizetéssel. Kiss József szűcsmester Kiskunfélegyháza
Szent István-utca 15.
Levelezésben, gépírásban, bérelszámolásban perfekt tisztviselőnő
többéves gyakorlattal, állást keres. Szeged, Hajós-utca 25.
Gyermekszerelő lányt felveszek,
ki kisebb háztartási munkákban
is segítségemre vpn. Vadász-utca
4/a, II. emelet 6.

A szegedi kerületben vasárnap lejátszott I. osztályú futballbajnoki mérkőzések eredményei a következők:
SzFIE-SzEAC 4 : 0 (1: 0). Hunyaditér, vezette Kocsis. Góllövők: Rudas
(2), Bondok, Ludwig (11-es).
SzTK - Sz A TE 5 : 1 (2 :1). HunyadiEniyőátliuzást és javítást julányolér, vezette Weintraub. Góllövők: Ladányi (3). Makhult, Gyurik, illetve Ber- san vállalunk. Szilbermann,Püspök u. 12
nát.
Szabó •egedet felvesz vegyes munMóraváros—DFG 6 : 4 (3:1). Kiskun- kára Meskó Gyula szabómester,
dorozsma. Góllövők : Ördög (4), Laczi, Petőfi Sándor-sugárut 75.
Lovászi, illetve Gyémánt (2), Gyuris (2).
Irodai gyakorlattal, gép- és gvors—oOo—
irási tudással állást keresek. SzeTisza—Rákóczi 5:1 (2:1). Vasutas- ged, Somogyitelep 3G. utca 1053.
stadion. Góllövők: Tóth I. (2), Hernádi
Bejárónő délelőttre felvétetik Horthy
(2), Papp, illetve Sebők.
Miklós-utca 11., I. em. 5.
MVSE—Postás 4:2 (2:0). Makó, veCipészsegéd felvételik, Milos cipőzette: Szopori. Góllövők: Galamb I.,
üzlet, Kossuth Lajos-sugárut 8 sz.
Vizslán, S. Kiss, Galamb II., illetve
Ügyes bádogos és vizvezetckszerelőSzekeres (2).
segéd és egy napszámosfiu felvétetik.
Horváth, Jókai-utca G a.
Mezőgazdasági munkát vállal tizA Szegedi-Alsótanyai
Iparvállalat lagu ifjú munkáscsoport. Szeged, Virt. az 1914. évre szóló rendes köz- téz-utca 15.
gyűlését 1945 május 25-én délelőtt 10
Gazdasszonyunk való jobb nőt keórakor tartja meg a vállalat irodájá- resek, ki három gyermekemnek és
ban, Szeged-Mórahalom kap 035. szám nekem hűséges gondozóm lenne. Méalatt E közgyűlésre a részvényeseket hes József, Szent Imre-utca 4.
tisztelettel meghívjuk.
A Vígsziupad felvesz jegyszedőnőket
Az Igazgatóság.
és kifutói. Jelentkezés 8 órától.
Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyvvezető és hilelesitők
a d á s - v é t e l
kiküldése. 2. Mérleg éz üzleteredményszámla előterjesztése. 3. Igazgatósági
Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget
jelentés. 4. Felügyelöbizottsági jelentés veszek magas áron. Bélyegkereskedés,
előterjesztése. 5. .Felmenlvények feletti Iskola-utca, a fogadalmi
templommal
határozat. 6 - Igazgatósági és felügyelő- szemben.
bizottsági tagok választása. 7. Esetleges
67 deka gyapjufonál eladó. Érd. a
indítványok.
kiadóhivatalban.
Tudnivalók; A mérleg- és üzleleredNői kerékpár jó gumival megményszámla, az igazgatósági és feiiigye- vételre kerestetik. Tiíza I.ajosiőbizottsági jelentések a mai naptól körul 22. I. 3. ajtó.
kezdve'a közgyűlés napjáig az r -t. iroAiig használt szoba-konylia bedájában közszemlére ki vannak téve.
A közgyűlésen csak az a részvényes rendezés eladó. Érdeklő lni Korona
gyakorolhatja részvényesi jogát, aki utca 4., a házfelügyelőnél.
Egy hold bcrc eladó. Tudakolrészvényeit a közgyűlés előtt liárom
nappal a részvénytársaság irodájában ható: Közép utca 13.
leleszi.
Női kerék cár. kerti asztal eladó.

Keresünk egy Lauz-Buldog hernyó
talpas 55 lóerős 70102) motorszáma &
egy Lauz-Buldog 143P84 motorszám!
43 lóerős traktort Aki felvilágodtásl
tud közölje Bajszár Mihály úrral Szeged
Takaréktár-u. 4, megfelelő juta'oin ellenében.
Budapestről Szegedre fuvart v.Vla'
kocsival, Tis*a L.-körut 45., I. em. ., d. a
Ké! kisliold bercs cvi vagv egkaszálásra
kiadó
Klebelsberg-lelep
kisvasút megálló, Szekeres.
Elveszelt hétfőn délután az Arká
dóknál egv szürke kabátőv, juta'onellenében leérem leadni, Apáca-utca 1?
Paplanért, ágyemüért kárpitos munkát, fotelt, recamiert készítek, Sacbkárpitos, Oroszlán-utca 8.
Ruhalcsiék olcsóbb lelt. Minden
színben, legjobb minőségben kaphat!
Vigh illatszertár, Tisza Lajos-kórul.

Csere
Ágyneműt adnék cserébe gyu
fáért. Tündér-u. 8. em. 1. ajlót
Egy gyermekkocsit cserélek zsi
rert. Kismartoni-utca G.
Fekete férfiruhái cserélek fáért
Béke-utca G.
Szeget cserélek lisztért. Uj bor
dócsapok eladók. Kossuth Lajos
sugárút GG.
Underwoocl lákairógép kifogástalan állapotban elcserélhető élelemért cs ruhaneműért. Murányi
utca 2. Fodorlclep.
Fát, ruhaneműt vagy cipőt adnék mézért vagy cukorért, özv
Nagyné, Lcngycl-ulca 2G.
j l a t e s k s
Keresek lehetőleg a belvárosban
1 szoba-konyhás lakást, egy szemé!}
részére. Címeket a kiadóba.

Egyszobás, konyhás lakást keresek alsóváros részen, jun. 1-érc
Csainnngóné uj ságárus, Galambulca 15.
Belvárosi különbejáratu utcai szob»
kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
Lakást cserélek külvárosban rok
kant- vagy fodortelepivel. Kecskeméti
utca 4.
Négyszolsás modern I. em. lakáson
belvárosban, „elcserélném magasfőid
szintes 2—3—4 szobás lakással. Érd
Lajos Ferenc, Somogyi-ulca )5. I. em
Felelős szerkesztő: Szirmai Kíván.
Felelős kiadó: Koncz László.
Kiadja:
llirlapkiaéó KftSzerkesztőség: Jókai-ulta 4.
Kiadóhivatal: ' Kár&sv-nlca t —3.

