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A trieszti kérdés áll a diplomáciai
tárgyalások előterében
A francia községi választások a baloldal
győzelmét hozlak
'A nemzetközi diplomáciai élet
legtöbbet vilnlott kérdése ma a
trieszti probléma. A helyzet ugyanis
az, hogy a várost a jugoszláv
csapatok foglalták el, amint az
angolok állítják, a szövetségesek
előzeles hozzájárulása nélkül. Titóék viszont azt vitatják, hogy
Trieszt őket illeti, miután azt jugoszláv csapatok foglalták vissza
az ellenséglől. Nagybritannia és
az Egyesült Államok álláspontja
a tegnap megjelent hivatalos nyilatkozatok szerint ebben a kérdésben teljesen azonos. Bizonyosra
veszik, hogy a jelenleg Washingtonban tartózkodó Edcn külügyminiszter most a trieszti kérdésről is megbeszéléseket folytat
Trnnian elnökkel. Grcw, az Egyesült Államok külügyminisztere tegnap adott nyilatkozatában kifejtette, hogy ellenzi Tilónak azt az
eljárását, amellyel jugoszláv közigazgatást akar bevezetni Triesztben. Az angol és az amerikai sajtó
egyaránt figyelemmel kiséri a kérdés alakulását és bebaló vezércikkekben tárgyalja az esélyeket.
A Daily Telegraph
vezércikkének igen jellemzően a Próbakő
cimct adja és ebben a következőket irja: »Anglia és Amerika álláspontját nem az határozza meg,
hogy mi a kialakult véleményük
arról, hogy miképpen oldják meg
a felmerült területi vitát, még kevésbé befolyásolhat az, hogy nem
értékelné eléggé Jugoszlávia háborús áldozatait. Területi kérdéseidet azonban nem lclict megoldani az előnyomuló fegyveres
csapatok nyomában kibocsátott kiállványokkal, hanem minden ilyen
kérdésben a döntés joga a békekonferencia szamára van fenntartva. A Times abban összegezi
a vitát, hogy természetes, hogy

szen ez tisztázza mar előzetesen
a problémákat. Mialatt azonban
erről a kérdésről ilyen vita folyik, azalatt — cs ez a legfontosabb — a szövetségesek és a jugoszlávok közölt a viszony Triesztben a legbarátságosabb.*
A nagy angol lapnak ez a megjegyzése jobban megvilágítja a demokráciák erősségét és azt a körülményt, hogy az igazi demokratikus népek barátságának és békés megértésének semmiféle vita
nem árthat.
Nagy figyelemmel kisérik világszerte a most folyó francia községi választásokat. Ezek a választások ugyanis első izben adnak
betekintést a nyugati demokráciáknak a háború utáni közvélemény alakulásában. Az eddigi
eredmények alapján máris megállapítható, hogy.
.

a választások a haloldali pártok győzelmét hozzák,. 1"
jeléül annak, hogy a francia közvélemény is megérti a teljes demokratizálódás szükségességét és
a demokratikus nagy munkáspártokat juttatja előtérbe. A négyvezernél nagyobb lakosú városokban eddig a szociáldemokraták a
szavazatok 28 százalékát kapták,
a kommunisták 23 százalékát, mig
a baloldali polgári radikálisok 11
százalékát, ugyanakkor a francia
demokrácia páratlan türelmcsségéből szóhoz jutott konzervatív és
jobboldali pártok megsemmisítő
vereséget szenvedtek.
A francia és a brit sajtó hangoztatja a választási eredmények
nagy jelentőségét, de kiemelik azt
is, hogy az általános parlamenti
választásokra csakis akkor kerülhet majd sor, ha a három millió
francia hadifogoly és deportált
meg kell vitatni a kérdéseket, hí- már visszatért hazájába.

Elfogták Beregffy (Berger) Károly
tábornokot, Szálast
hírhedt
„hadügyminiszterét"
Tlát-ha cseh elnök és Guderian német vezérkari főnök is a szövetségesek kezébe került
(London, május 15) A prágai
rádió közölte, hogy elfogták dr.
Háchát, Cseh- és Morvaország volt
elnökét.
( Ügyancsak elfogták Beregffy
(Berger) Károly tábornokot, Szálasi volt sváb honvédelmi miniszterét. Beregffy az osztrák liatár
közelében, Tann városkában bujkált
A ^hiult héten Franciaországba
visszatért Wevgand tábornokot letartóztatták és tegnap hallgatták

ki.
Beynaud volt francia miniszterelnök, akit nemrégiben szabadítottak ki német fogságból, tegnap
tanúvallomást tett a Pétain elleni
bűnügyben.
Ausztriában elfogták Guderian
tábornokot, aki a Hitler elleni merénylet után a német veézrkar
főnöke volt.
Hamburg náci polgármesterét a
szövetségesek elcsapták állásából
—OOQ —

nagy volt a felháborodás azok mia?
a lenykópek miatt, amelyek Béringef
ábrázolták, amint kezet fogott cgj
amerikai tábornokkal. Eisenhower tá>
bornok a következőket mondotta cz«
zel kapcsolatban: »Minden olyan ef>
járás, amely a németeket barátságod
ellenségként kezelik, határozott m e »
szegése korábbi parancsaimnak E r i i
lyes intézkedéseket léptettem életbA
hogy ezek a tévedések nyomban m e j
szűnjenek*.

fölényes
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Amerika 12 millió tonna
Eisenhower t
élelmiszert küld Európába
„Szigortsbban
kezeljék
Hivatalosan jelentik, hogy a következő évben Amerika 12 millió tonna
az eliogoít
nácivezéreket" élelmiszert
küld Európába. A külde-

(London, május 15) Eisenhower tá- mény főleg búzából áll majd. Ezenbornok utasitást adott ki arra, hogy kívül küldenek tejtermékeket, babot,
az elfogott náci vezetőket kellő szi- borsót. Hus egyelőre nem várható.
gorúsággal kezeljék. Intézkedése előtt
(MTI)

Dr. Balogh István
miniszterelnöksági államtitkár
délvidéki
körútja
"(Szeged, május 15) A Független
Kisgazdapárt bajai szervezete az ottani demokratikus pártok részvételével vasárnap délelőtt négyezer főnyi
közönség előtt népgyűlést tartott. "A
helyi elnök bevezető
szavai
után
űr." Balogh István miniszterelnökségi
államtitkai mondott nagyobb beszedet.
Beszédében ismertette az
elmúlt
hónapok eseményeit. Felsorolta azokat a bünökot, amelyek a nemzetet
majdnem a teljes romlásba sodorták,
rámutatott a Szovjetunió kormányának barátságára, jóindulatára és Előlegezett bizalmára, amely, nélkül sem
ideiglenes nemzetgyűlés, sem ideiglenes nemzeti kormány nem alakulhatott volna meg, sem a fegyverszüneti egyezmény a nagyhatalmakkal
uem jöhetett volna létre.
— Kötelességünk és érdekünk >—
folytatta beszédet —, hogy a nemzet
jövő életét meg nem ingatható alapokra fektessük. Ennek egyik feltétele a reakció teljes letörése. Ea nem
bosszú vagy megtorlás, hanem elsősorban önvédelem, hogy soha többé
a nemzet a demokrácia útjáról le ne
térhessen.
— A demokratikus gondolkodás külpolitikánkban Is érvényesül. Ezért teljes bizalommal közeledünk a szabadságszerető népek, a szövetséges naa
hatalmak, elsősorban pedig a Szovjetunió kormánva felé.
—• Hasonlóképpen leljes megértést
keresünk a szomszéd népek felé, elsősorban Jugoszlávia kormánya
felé,

Megszünt

amelynek irányítója és vezetője •
hós Tito marsall, az ő ellenállási m o n
galmával
történelmi
magasságokba
emelkedett. Hasonlóképpen
barátságot akarunk a román és csehszlovák
kormányokkal. Bizonyos, hogy ok mini
demokratikus kormányok szívesen fa<
gnd'ják és rövidesen viszonozni fogjájf
közeledésünket.
i
Beszéde végén felhívta a -iá r tokát
hogy a demokrácia szellemébén egvpS
értésben támogassák az
ideigíeneg
nemzeti kormányt, amely minden párf
kormánya s eddigi tevékenységével
is rászolgált arra a bizalomra, atnel|
nélkül nem volna képes az óriiaf
felelősséggel járó munkát, e magyaW
ság jövő boldog életének kiépítéséi
elvégezni.
«
A népgyűlés után tárgyalásokat foljg
tátott az Ellenőrző Bizottság ottani
vezetőjével a cenzurakérdésekről, v *
Iamint a fasiszta- ós szovjetelleneg
könyveknek a forgalomból való kivonásának módozatairól.
Délután 3 órakor Balogh Islvá*
miniszterelnökségi államtitkár Mély*
kúton, 6 órakor pedig Szeged-Alsőközponton tartott beszámolót a politikai helyzetről ós a tanyai népei
érdeklő aktuális kérdésekről,
amelyekre nézve a kormány az utóbbi
időkben megfelelő intézkedéseket tetfc
A hétfői nap folyamán dr. BalogH
István miniszterelnökségi államtitkai
Szegedre érkezett, ahol tárgyalásokéi
folytatott a pártok ós hatósagok vese*
tőivel.
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a maximális

ár

a jegyhez nem kölöit élelmiszereknél
és az iparcikkeknél
'(Szeged, május 15) Budapest
közellátási kormánybiztosának kitűnő intézkedése volt a fekete
kereskedelem letörésére a maximális árak megszüntetése és a
kereskedelem felszabadítása a különböző korlátozó rendelkezések
alól. A rendelkezés az árak esését és mérsékelt, egységes árszínvonal kialakulását eredményezte.
Ezt a célt szolgáljia a szjegedi
közellátási hivatal most kiadott
rendelkezése is. A közellátási hatóság elérkezettnek látta az időt,
hogy a jegyhez nem kötött élel-

miszereknél é» az eddig megszabott áru iparcikkeknél az árakal
felszabadítsa. A kiadott rendelkezés értelmében Így megszűnt a
maximális ár a ..zöldségféléknél*
a zsiradékoknál, cukornál és m á j
fonlos közszükségleti cikkeknéL
Ez az intézkedés azt jelenti, hogy,
a termelő szabadon behozhatja
termclvényeit a piacra és itt a
piac szabad áralakulása szerint
korlátozás nélkül árusíthatja At
árfelszabadítás azonban természetesen nem jelenti azt, hogy mosf
már az árakat fel lehet ha <tan'.

2

O GL M AG YAR O R SZ A Q
•neaoae
1S45 m ú j u s 21-én,

p ü n k ö s d h ó ' f c n d . e . Sl-fcor

IReggesS
operaénekes
r

Pdl

hangversenye a

Közreműködik:

Meáarász Mihály (bariton)
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Paurtssz Eiemár.
kiveti a Délmagvarország kiadóhivatalában.

A közellátási hivatal az árakat
i jövőben is ellenőrizteti és az
átlagos árszínvonalat igyekszik betartatni. Sől a hivatal maga is
befolyásolni fogja az árszínvonal
kialakulását, amennyiben ha túlságosan magasra szökik majd valaminek az ára, C'oból az árucikkből nagyobb mennyiséget alacsonyabb áron piacra dob. liogy
az áremelkedésnek útját állja.
Az iparcikkeknél az árfelszabadítás azt jelenti, a kereskedőknek
lehetővé tették, hogy az ujonan
beszerzett áruk árához hozzászámítsák a szállítási költséget és
a tisztességes polgári hasznot. A
beszerzési árat azonban számlával igazolni kell, a szállítási költség pedig kilogrammonként legfeljebb 5 pengő lehet. Az iparcikkeknél már eddig is kialakult bizonyos árszínvonal. ITu ezt az átlagos szinvonalat az ár nem lépi
tul. nem kívánják a számla szerinti igazolást, ha túllépi, a közellátási hivatal kérheti a számla bemutatását Különben a közellátási
hivatal gondoskodóit arról, hogy
minden kereskedelmi szakma kapjon árrendelkczést és ehhez tartsa
magát általánosságban.
Á közellátási hatóságok azt várják ettől a rendelkezéstől, hogy
»z árufclhozntal fokozottabb mértékben megindul és élénk kereskedelmi élet fejlődik ki. Az élénkülés máris tapasztalható Szegeden a vaskereskedői szakmában és
b testilpincon i s .

R Wüvsm megalakul
a fBwinyhafisáil
fttsüviftés
(Szeged, május 45) Az ui közigazgatási törvény értelmében a
törvényhatóságoknak meg kell nlakitnniok kisgyülésüket, hogy a városi autonómiák alkotmányos élete
teljes legyen. A kisgyűlés megalakítására Szegeden megtörténtek
az előkészületek, amennyiben a
város főjegyzői hivatala felszólító' t i a demokratikus pártok vezetőségeit, hogy jelöljék ki azokat a tagjaikat a törv'ényiiatiósági bizottságból, akiket a kisgyülósbe be akarnak küldeni.
A jelölések folyamatban vannak,
ennek megtörténte után megalakít .ik a kisgyülést és semmi akadálya neri lesz többé, hogy a
örvényhatőság alkotmányos funkr ó.'i a törvény előírásainak megtelel ően gyakorolja. így például
betöltésre kerülhetnek majd a vár ó n á l azok a lisztviselői állások,
amelyeket egyes tisztviselők clmenekülése folytán és a nem igazolt, vagy állásvesztésre itélt tisztviselők vissza nem térése követkéz! ében
jelenleg
ideiglenesen
taicgbizott lisztviselők Iáinak el.
Körülbelül tizenöt ilyen tisztviselői, nagyobbára vezető tisztviselői állásról van szó.
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Dézsa Gprgy-iinnepély a canSédi piacon

1945 május 16.

Ki farija Beeker Vendelt
főigazgatói állásában ?

A nagy paraszlvezérről emlékezett meg Cegléden a Nemzeti ParasztA szegcdi Nemzeti Bizottság,
párt és a környék parasztsága — Erdei Ferenc, Veres Péter,
Kovács Imre, Illyés Gyula és Darvas József a
nagygyűlésen megelőzve az igazoló bizottság
ítélkezését, egyhangúan bizalmat(Cegléd, május 13. — A Délma- tott, amellyel a magyarság eljöven- lanságot szavazott dr. Becker Ven/arország kiküldött munkatársától.) dő évszázadait formálhatja meg.
del tankerületi főigazgatónak. A'
»Ugy kell hareotnunk, hogy soha szegedi ifjúság, megelőzve a Nemagyszabásu ünnepély színhelye volt
a ceglédi piactér vasárnap délétől t. többé a magyar történelemben a ma- zeti Bizottságot, ezt már régen
1514-ben ezen a piactéren mondotta gyar nép szabadsága el uc bukjék.
el Dózsa György történelmi jelentő- Ez nemcsak a dolgozó nép és a megteiie.
Dr. Becker Vendel tankerületi
ségű beszédét az egybegyűlt paraszt- parasztság ügye, hanem az egész mahadakhoz és most a környék paraszt- gyar nemzeté, mert már eddig is főigazgató ur nem volt mindig
sága gyúlt egybe, hogy megemlékez- megmutatta a példa, hogy a magyar olyan nagy demokrata, mint ma.
zék dicső hőséről és vértanújáról. nemzet bnkott bele abba, ha a pa- Jól tudjuk, nem hitvány érdekA piacteret nemzetiszínű, vörös és rasztság mozgalmát le örtvk.c
ből, meggyőződésből fogadta ana Dózsa hadainak fekete zászlói díDarvas József, a Szabad Szó fő- nakidején oly nagy örömmel a
szítették. Az emelvény mögött egy szerkesztője a magyar parasztság és
parasztlinrcos képe volt látható, a a magyar szettem közös harcát hang- megszálló német csapatokat és cnteret pedig Budai Nagv Antal, Dózsa súlyozta. »A ceglédi ünnepség bizo- nak a meggyőződésének kifejezési!
megvédeni
György, Mészáros Lőrinc, Táncsics nyítéka kell hogy legyen annak a is adott: »borálaink
Mihály, Kossuth Lajos, Petőfi, Ady, szövetségnek, amely a ' felszabadított jöltek minket* — mon'dolta.
Áchim András képe diszitetle. Tizen- parasztság és a felszabadított magyar
Minden valószínűség szerint —
egy órára befejeződött a pártok és szellem jegyében uj, szabad és de- hiszen Becker ur oly nagy makülönböző kiküldöttek felvonulása. A mokratikus Magyarországot akar és gyarnak vallja niagát — akkor i|
küldöttségek tábláin a parasztság kö- tud majd itt. felépíteni.«
valami magasabb cél, valami nem.
veteléseit olvashattuk: »l*apok, kövesVeres Péter, a Nemzeti Parasztpárt
őt,
sétek a ceglédi Lőrincet!« »Ingycncs országos elnöke komoly és kitartó zelmenlő gondolat vezérelte
közoktatást!: »Xépfö;skolál akarnnk!« munkára hivta fel a magyar paraszt- amikor 1944 március 20-án magasNincson cseléd, csak dolgozó!::
ságot. A föld már a magyar paraszt- viselet! megrovásban részesilello
Az ünnepély a Himnusz eléneklé- ságé ugyan, de vigyázni kell, hogy azokat a tanítványait, akik néria
ve! kezdődött, majd Cseh László, a a föld termése is az ő kezében ma- csendben tűutcltek Kossuth Lajos
Nemzeti Parasztpárt ceglédi szerve- radjon. Veres Péter is hangsúlyozta szobra előtt a német megszállás
zetének titkára üdvözölte a megjelen- a magyar parasztság és a magyar szel- ellen.
teket. A/, első szónok Kovács Imre lem együttesének szükségét. " »Arra
Beeker Vendel egészen külövolt, a Nemzeti Parasztpárt országos Igyekszünk, hogy a magyar ncp, a mi
főtitkára. Beszédében rámutatott arra, népünk örökké fennmaradjon, amíg a nös képel alkotott magának a demokráciáról. De mégsem lehel dehogy a magyar történelem egyetlen földön ember él és ember lesz.*
nagy szabadságharc és ezt a parasztSomogyi Imre író bejelentette, hogv mokráciának nevezni azt, amikor
ság" folytatta urai ellen. így vezet a Nemzeti Parasztpárt mintegy jelké- az igazgató ur kiüríttette a tanítóez az u't Aha Sámueltől, a népkirály- pesen három ekét esz! ki három újon- képző termeinek nagyrészét, taníttól a szebelédi jobbágyokon és Budai nan föklhözjuttatottnak.
ványait egészségtelen körülmények
Nagy Antalon keresztül egészen DóA beszédek közben a nagykőrösi
zsa Györgyig, majd napjainkig, ami- református tanítóképző énekkara és a között összepréselte egy szűk helykor a parasztság ezeréves álma tel- Sztárai Mihály ceglédi vegyeskar éne- re, csak azért, mert a termekre
jesülhetett és földhöz juthattak. »Sza- kelt néhány parasztdalt.
azonkívül szükségük volt »a német uraknak,
hadságot akartunk, must szabadok va- Villányi Iván szavalta Illyés Gyula: akik megvédeni jöttek minket*.
gyunk, hát éljünk is a szabadsággal!:: Dózsa György beszéde a
ceglédi
A főigazgató ur csalódott a né— mondotta beszéde befejezéseképpen piacon, Benedek Árpid pedig Petőfi:
Kovács Imre. Kovács Imre beszéde A nép nevében és Ady: Dózsa György metekben. Erre demokrata és főbizonnyal
közben érkezett meg Nagy Imre föld- unokuja c. versét. Muharai Elemér igazgató lett. Minden
művelésügyi miniszter és ő is részt- Dózsa György ceglédi beszédét ol- azért, mert igy vélte legjobban
szolgálni az ország — és saját érvclt a parasztság nagy ünnepén.
vasta fel.
dekeit. Nincs szükség rá és szolAz
ünnepély
végén
Szlgeli
István
Crtiei Ferenc belügyminiszter,
n
május gálataira. Mind az öt párt biNemzeti Parasztpárt titkára vázolta a százados hejelcntelte, hogy
paraszttársadalom
kialakulását. Rá- 15-én 1350 inagvar hadifogoly sza- zalmatlan. Ki túrija pozíciójában!
mutatott a magyar történelem nagy badul ki Cégléden és s'álik az újonnan Teleki gróf, saját érzéketlensége,
parasztmozgalmaira, különösen a Dó- megalakult magyar demokratikus had- vagy svát) szívóssága?
zsa-féle fölkelésre. Beszéde végén örö- sereg tagjává.
Ma azok részesítik megrovásAz ünnepélyt a Szózat és Itossulhmét fejezte ki, hogy a magyar föld
ban a főigazgató urat. akiket ő
ismét a magyar nép kezében van nóta eléneklésével fejezték be.
rótt meg nemrégen a Kossuthés ezzel olyan eszköz birtokába juLökös Zoltán.
szobor előtti tüntetés miatt és várják, hogy távozzon végre a főigazgatói székből.

Hé! és félévi Sillrtönre itélíe a Répblráság
a szeged kórház fasiszta fiesupjái

A menetjegy
hatszorosává!
(Szeged, május 15) Az E r n y e i - kórháznál s vezető pozíciót nem töltai»i u f a z á s i
űgy után hétfőn ismét egy ismert hetett he. Egy napon Debre igazgatós z á l l fel
szegedi fasiszta orvos, dr. I.amper nak fontos ügyben el kellett utaznia nélkül

árának
bsin'clüi,
igszolvány
a
vonníra

és megkérte Salgót, hogy iássa el bőrTegnapi számunkban az
utazási
gyógyászati rendelését, amig oda lesz.
Lamper Héti nevü orvostársával egvült igazolványok életbeléptetésével kapcsomeglátogatta rendelés közben Salgót latban között cikkünk arla'ainak kiegéés miután meggyőződött róla. hogy az szítése, illclve helyesbítése céljából a
igazgatót önállóan helyettesíti, fel jelen- Máv. szegcdi üzlelvezetősége a követtette az orvosi kamaránál. Mcskó ka- kezőket közli:
„Azokat az utasokat kik utamarai elnök a feljelentés nyomán kuzásuk jogos voltát az előirt igaruzslás cimén
tett feljelentést dr.
zolvánnyal igazolni nem tudjak,
Salgó ellen, akit három évre eltiltottak
Dr. Lamper Józsefet
népellenes az orvosi gyakorlattól és súlyos pénza beutazott útvonalra esedékes
bűncselekménnyel vádolta meg a nép- büntetést is szabtak ki rá.
menetdíj hatszoros üsszejévet,
ügyészség, inert állandóan azt kövede legalább 60 pengővel után
telte, hogy a közkórházban csak kekell fizettetni és a legközelebbi
Dr. T ö r ö k Gábor elmondotta taresztény orvosok nyerhessenek alkal- núvallomásában. hogy őt is feljelenállomáson az utazásból ki kell
mazást, az ilyen irányú rendeleteket tette Lamper, aki melleit feljelentőzárni Ezek a szigorító rendelkeörömmel üdvözölte, fennhangon hir- ként az a fiatat orvos is szerepelt, aki
zéseink a tehervonatokat haszdette nénietberátságát, nem tűrte, hogy az orvosi műhibát elkövette. A hibáért
náló utazó közönségre is vonatkörnyezetében németellenes véleményt végül is neki kellett felelnie és elvekoznak.''
nyilvánítsanak, vagy ha valaki mégis szítette állását.
Ugyancsak helyesbitjük • Szegedilyesmire merészkedett, azt nyomban
Dr. D e b r e Péter kórházigazgató- Rókus állomásról induló személyszálfeljelentette. Megfigyeléseket is végzeit
a közkórházban és minden alkalmat főorvos elmondotta vallomásában, hogy lító vonatok menetrendjére vonatkozó
kihasznált, hogy mint besúgó „anyagól Lamper őt is feljelentette és ezzel el- adatokat is. mert Szeged-ltókusról vaszállítson" az orvosi kamara zsidófaló indítója lett annak a hajszának, amely- sárnap kivételével ugyan naponkint 5
és németimádó elnökének, dr. M e s l c ó nek során őt évekig meghurcolták s óra hO perckor indul vonat Békéscsaamely végül is a bíróság előjt felmen- bára, amelynek azonban lióüniezii- •
Zolián orvostábornoknak.
vásárhelyen ál Szentes, Szajol és Debtésével végződölt.
Lamper tagadta bűnösségét és Törecen leié csak hétfőn, szerdán és
Több mentőtanu kihallgatása és a pénteken van csatlakozása.
rök Gábor gyermekkórházi főorvos
eseteben azzal védekezett: azért tett perbeszédek elhangzása után a népbiEz a'kalommal közöljük azt is,
feljelentést Török ellen, mert a főor- roság meghozta Ítéletét, amely dr. Lamper Józsefet bűnösnek mondotta ki a hogy május 16-tól hétfőn, szerdán és
vos orvosi műhibát követett el.
terhére rótt népellenes bűncselekmény- pénteken Szentesről, HódmezővásárA tanúkihallgatások során vallo- ben és két és félévi börtönnel, vala- helyen át Szeged-Rókusra jó csatlakomást tett dr. Salgó Dezső, aki annak- miül egyévi hivatalvesztéssel sújtotta zást létesítünk. A vonat ezeken a naidején kisegítő orvosként dolgozott a
pokon Szentesrőt 3 óra 50 perckor
közkórházban. Salgó a zsidótörvény
Az Ítéletet a vádlott tudomásul vette, indul, Hódmezővásárhelyre 5 óra 07
tiltó rendelkezései értelmében
nem mert a szigorított népbirósági rendelet perckor érkezik, ahonnan 5 óra 15
volt tagja az orvosi kamarának, ezért értelmében nem fellebbezhet. Az ügyész perckor indul és Szeged-Rókusra 7
nem volt véglegesen alkalmazható a fellebbezést jelentett be súlyosbításért. óra 34 perckor érkezik.
József, a városi közkórház volt segédorvosa került a néptörvényszék elé.
Mint kiderült, Lampc.r elindítója volt
annak a hajszának, amely annakidején
dr. D e b r e Péter, a bátor baloldali
kiállású
kórházigazgató ellen folyt
különbözó fórumokon, vaiamiut annak,
amely dr. T ó r ö k Gábor gyermekkórházi főorvost megfosztotta állásától.

Wemzelt Segély
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Szeged

Igazgató: Dr. Bárányi János

Szolgálatos gyógyszertárak
Nyilassy A. bérlő Kotsis Kálmán, Rőmai-körut 22, telefon: 25 — 19 Barcsaykedd, szerda, Csárdáskirálynő
Károlv, Tisza Lajos-körut 32, telefon:
12—70. Bulcsu Barna, Kálvária-tér 7. csütörtök, péntek, Radnóthy Éva
Lehoiay Árpád felléptével
telefon. 32—78
—oOo—
Cyrano de Bergerac

Műsor:

Páter Rudo f
íierész ember; kiáll a régi Horthyrezsim védelmére. Az egyetem nevének
megváltoztatásáról folyt a vita. A páter
azt javasolja, hogy egyetemünket ne
kereszteljük senki nevére, maradjon
»z egyszerűen Szegedi Tudomány Egyedem. Ez magában még helyes is lehet.
Lássuk azonban az indokolást: kormányok és rendszerek változnak. Emlékezzünk — mondja a páter — a magyar kormány setn volt mindig angolpárli. Az angolok felszólították az akkori kormányt, hogy vegyen részt az
Olaszország elleni blokádban, az a
matyar kormány azonban becsületesen kitartott o asz szövetségese melleit. Becsületesen? Páter Rudolf a
Horthy-polilikát, az olasz fasizmus kiszolgálását, a fasiszták támadó politikájának támogatását ínég 1915 május
10-én is becsületesnek minősiti. Becstelenül és nem ostobán, a Horthy-diklatura népvesztő gesztusait szövetségi
hűségnek, becsületességnek állítja be,
hogy megzavarja hallgatósága értékelését a háborús bűnös Horthy-reakciórói.

és

romantikus szinmü 5 felvonásban.
Jegyelővétel 9-től fél l-ig, délután 3-tól

Kamara

Színház:

17-én G. B. Shaw: Ördög cimborája
„A" bérletben.
18-án G. B. Shaw: ördög cimborája
„B" bérletben.
Az esti előadások fél 7 órakor kezdődnek.
Jegyek elővételben a Délmagyarország kiadóhivatalában kaphatók.

Mozik

műsora:

Belvárosi Mozi
Ma „Botrány a cirkuszban" zenés
komédia a három nagy nevettetővel:
Gaucho, Chiko, Ilarpo.
Korzó Mozi
Ma Walt Disney szines világfiimje:
Hófehérke és a hét törpe.
Széchenyi Mozi:
Ma „La Gonga", muzsika, szerelem,
vidámság.

Páter Rudolf nem csinál lelkiismereti kérdést abból, hogy éppen az ifjúság gyülekezete elölt hamisít. Éppen
07.1 a tömeget a ;arja mérgezni. Ezeket
•karja megszerezni a Horthy-világ híveivé. Félti őket a demokráciától, ebből titkot nem esinál. Figyelmezteti
hallgatóságai, hogy a mai magyar
rendszer nem sokáig marad uralmon,
hozzáteszi ínég: „iegalabb ls Ilyen fornsában nem". A páter és a gyülésterem
hátsó soraiba huzódolt ifjú hivei igy
akarják bálortalanná tenni a demokratikus irjnságot, igy akarják megrendíteni a magyar ifjúság hitét az uj népi
Magyarországban.

3SBI

Művészet

Cyrano Radnóthy Évával és Lchotay
Árpáddal.
Csülörtökön, május 17-én uiitja fel
a Városi Színház Rostand „Cyrano de
Bergerac" cimü romantikus játékát.
Ennek a repriznek különös érdekességet ad, hogy a világirodalom ez egyik
legkiválóbb termékének színpadi előadását Lehotay Árpád újszerű felfogásban rendezi és ő játsza a címszerepet.
Partnere a poétikus női főszerepben
Radnóthy Éva, aki sikerekben oly gazdag művészi pályájának egyik legérdemesebb feladatához jutott.
A rostandi szinmü, amely Ábrányi
Emil tündöklő verses fordításában kétségtelenül a Városi Színház tavaszi
évadjának kimagasló eseménye lesz. A
csütörtöki bemutatón felül pénteken is
a közönség elé kerül.

Szakszervezettfetel

Államrendőrség
Főkapitánysága.

12726/1945. eln. sz.

H rde-mény
A kereskedelem- és
közlekedés*
ügyi miniszter a személyszállító vo*
natok túlzsúfoltságának megszűnteiése végeit kiadóit rendeletének végre*
hajtása értelmében május 15-ik nap*
iának 0 órájától kezdődően a követ*
kezőket rendelem el:
A személyés
vegyesvonatokom
csak azok utazhatnak, akik az érvényes menetjegyen felül egyszeri utá<
zásra külön utazási igazolvánnyal rendelkeznek. Az igazolványokat Szeged
város területén a magyar államrendőrség szegedi főkapitánysága, város*
háza I . em., 13. ajtó alatt állítja ki.
1. Utazási igazolvány megszerzési
alól menlesülnek:
a) az Ideiglenes Nemzetgyűlés tag*

jai,

b) érvényes bcli ivó jeggyel, les/.e'«
relési vagy' szabadságos igazolvány,*
nyal rendelkező katonák,
c) birói vagy hatósági idézéssel la*
ltóhelyükről a tárgyalás helyére éa
vissza utazó egyének,
d) minisztériumokban és közhivd*
talokban szolgálatot teljesítő alkalma*
zottak, ha azok szolgálati utazásukj
szükségességét feletles hivataluk fő*
nöksége a beutazandó utvonalak meg*
jelölésével — bélyegzővel ellátva —
igazolják,
e) magánvállalatok
alkalmazottai,
ha az utazás -közérdekű voltát a vál*
tatat, gyár, üzem, stb. a beutazandó!
útvonal megjelölésével ellátva
iga*
zolja és ezt az igazolványt az itle*
Lékes rendőri vagy közigazgatási ha'«
tóság (Szegeden ú főkapitányság) iga*
zolja,
i j az Ideiglenes Nemzeti Kormány*
ban képviselt politikai pártok, valamint a .szakszervezetek hivatalos kt*
küldöttei, ha azoknak a párt vezetőség
vagv a Szakszervezeti Tanács bélyegzőjével ellátott ulircndclelet ad.
g) Végezetül utazási igazolvány meg*
vendégjátéka RiSkundorozsmán
szerzése alól mentesülnek a Magyad
pünkösd vasárnap
és
héíiőn Államvasutak közegei, de csak ""abAz előadás érdekessége, hogy közös ban az cselben, ha hivatalos kiküldelésben utaznak és az erre vonatkozd
bohózatban lépnek fel
. i M M C T n i i i a MM*í j u s w a M M m i m nyilt parancs van birtokukban.
2. A rendőrhatóság magánszeméx A/ alföldi fa- és szénkereskedők
lyek részére utazási igazolványt csak
termelő, beszerző és eloszló szövetkeabban az esetben állit ki valakinek,
zete május 13-án megalakult Szövetkeha az illető
zeti tag csalt az lehet, aki a Szabad
a) munkábaállás céljából utazik,
Szakszervezeteknek is tagja. Egy üzletb) hatósági orvosi bizonyítvánnyal
rész 100.— P, a beiratkozási dij 20— P.
igazolt betegsége miatt kénytelen utazÜzletrészek 8 napon belül a Szegedi
ni (életveszélyes betegség esetén ma*
Kereskedelmi és Iparbanknál befizetgánorvos igazolása is elégséges),
hetők.
c) eredetileg volt lakóhelyére kiván
— Vérladákat felkérem, hogy hala- visszaköltözni, vagy az átköltözést más
déktalanul jelentkezzenek a tiszti fő- komoly ok támogatja.
orvosi hivatalban (Zsótér-ház I. em.)
d) az utazás mezőgazdasági, tervéradás megbeszélése végett. Közmunka melési, ipari, kereskedelmi, Közelláalól való mentesítést, díjazást és egyéb tási vagy munkaügyi szempontból közkedvezményt kapnak a véradók.
érdekű.
j
— A i Állami Gyermekmenhely ÚjAz utazási igazolványok
mindenszeged, Csanádi-ulca 34. felhívja mind- kor csak kellő személyazonossági igaazokat, akik bármit elvittek az intézet- zolvány felmutatása melleit érvényebő), vagy az elvitt tárgyak hollétéről sek.
tudomásuk van, három napon belül
Az utazási igazolványt a kiindulási
szolgáltassák vissza, illetve jelentsék. állomás jegypénztárában le kell béEllenkező esetben ellenük — a lejárati lyegeztetni.
határidő után — bűnvádi feljelentést
3. Szegeden a közellátás biztosításit
teszünk.
*
céljából Kiskunfélegyháza, Makó, Oros— Felhívom Szeged területén tar- háza, Röszke állomásokig terjedő körtózkodó orvosokat, orvosnőket, gyógy- zetben — beleértve a közbeeső helyszerészéket, akik" ellen mindezideig iga- ségeket is — a magánszemélyek utazoló eljárást valamely hatóság nem zását oda és vissza is utazási engefolytatott le, igazolásukat a tiszti főor- délyek megszerzése alól mentesítem.
vosi hivatalban (Zsótérház, I. e ) haAz 1. és 2. pont alalt ismerteiéi(
ladéktalanul kérjék. Tiszti főorvos.
feltételek betartását karhalalom is el— A nagymigocsl példa
Nagymá- lenőrzi. azokat, akik utazásuk jogng
gocs község lakossága követendő példát voltát igazolni nem tudják, az utazásmutatott, amikor közös erőfeszítéssel ból a legközelebbi állomáson ki kell
i
oldotta meg a földmunka egyik nagy zárni.
Az ilyen ulas a dijszabályszerü ősznehézségét. A most juttatott földek
nagy részén a férfias távollétében szeg hatszorosát tartozik megfizetni.
Szeged, 1945 május 10.
szinte megoldhatatlan feladat volt az
asszonyok és gyermekek számára sokDirzfalnssy főkapitány,
száz hold napraforgószár és tengenszár
betakarítása. A kommunista párt jajaslatára közmunkával végezték el a
földek letakarítását. Az egész község
lakossága kivonulta főjegyző és a bíró
vezetésével és a lassan szemerkélő eső
s z f t c s ü z l c l isinél
ellenére versenyezve, nótaszó melleit
derekisan végezték el nagy munkájukat.
A böründösök, bőrdíszművesek, kesztyttszahászoEi és tűzönök 16-án, szerdán délután 6 órakor értekezletet tartanak a szakszervezeti
székházban
(Horthy M.-u. 8).
A Bngyi-téle szabóüzem üzeini értekezlete * a székházban szerdán dél
után fél 4 órakor.
A káúármunbások értekezlele szerdán délután 5 órakor a székházban
A husipari munkások közgyűlése
csütörtökön délután 4 órakor,"
az egészségügyi alkalmazottak taggyűlése délután 5 órakor,
az építőmunkások közgyűlése dél
után fél 6 órakor a székházban.
Igazságügyi Szakszervezet ismételten felhívja
a nyugdijasokat, hogy
magasabb nyugdijuk megállapítása vegeit nyugdíjazási okmányaikkal azonnal
jelentkezzenek.

— A Szegedi Újságírók és Művészek Szabad Szakszervezete
hétfőn
délután 1 órakor tartotta meg tisztújító
közgyűlését a szakszervezeti székházban. A választások során szakszervezeti elnök lelt Szirmai István, az újságírói csoport elnöke dr. Donászy Kálmán, a színészek csoportelnöke Herczeg Vilmos, a képzőművészek elnöke
Erdélyi Mihály, elnökségi tagok Kadiiótíiy Éva, Léhotay Árpád, Rácz Imre,
ííereiné Csányi Piroska, dr. Osvilh
Tibor Olló, Gárdos Sándor, WlnUíer
László, Dinnyés Ferenc és Tápai Antal, titkár Fábián Ferenc, pénztáros
Gábor Arnold, ellenőrök Kovács Árpád
és Szász Ferenc szakszervezeti tagok.
A magyar ,ifjúságnak ismernie kell
A közgyűlésen a szabad szakszervezetek
• sima nyelvű hazug próféták módrészéről Komócsin Mihály, Horváth
•zereit. Leplezzék le őket, mint a HorJózsef és Gyólai István veitek részt.
thy-reakció ügynökeit és verjék ki ezeket az előadótermekből. Ismerjék meg
x Orvosi hir. Dr. Karátson Aladár
a hamis próféciák célját és ne feled- urologus-sebész újból rendel. Kárászjék az ilyen figurák erkölcsi tanítását: utca 6. délután 4—5-ig.
cél szentesíti az eszközt".
x A Vároki Zeneiskola növendékhangversenye. A Városi Zeneiskola má—°o°—
jus 16-án délután 5 órai kezdettel
— Se* triik élelemhez a Szegeden tartja a ielszabadulás utáni első nötevő magyar hadifoglyokat. A Nemzeti vendékhangversenyét, melyen a szakSegély felkéri Szeged népét, hogy azok- szervezetek utján díjtalanul felvett nénak a hadifoglyoknak részére, akiknek hány tehetség is bemutatkozik. Belépőnincsenek hozzátartozóik, a Nemzeti díj nincs.
Segélyen keresztül küldjenek élelmix Pünkösdre kitűnően bevált müizei csomagokat. A Nemzeti Segély a
maga részéről mindent meglesz a hadi- élesztő nagyban beszerezhető Munkáfoglyok érdekében és amikor módjá- sok Szövetkezete, Kereskedők Szövetkeban volt, eddig is küldött részükre zete, Hangya Szövetkezet, Danner Péter
csomagokat, azonban ez nem bizonyult és l ia, Hegedűs Nándor, Szeredai Jóílegendőnek. Tekintsük hazafias köte- zsef cégeknél. Joó és Nacsa Szegedi
lességünknek hadifogoly
testvéreink müélesztő üzeme, Szikra-utca 2.
hegsegilését. Csomagokat naponta átx Halálozás. Bach Gyula 1914 de.eszünk (Kálvária-u. 10) délelőtt 9-től cember 28 áu légitámadás következt2 óráig.
tében Budapesten meghalt. Engesz— Letartóztatlak Budapesten egy telő szentmise május 18-án, pénteken
foii szegedi rendőrtisztet. Budapestről 9 órakor lesz a fogadalmi templomJelentik: A budapesti rendőrség poli- ban bemutatva. Bach Gyutáné. (Résztikai osztálya az elmúlt napokban 1c- vétlátogatás mellőzését kérjük.)
tartózlatolt több rendőrtisztet, közlük
x Köszönetnyilvánítás. Hálás
ködr. K ö n y ö k y
József rendőrtaná- szönetünket nyilvániíjuk mindazon rocsost, aki a bűnügyi osztályon telje- konok és jóismerősök részére, akik
litelt szolgálatot. Könyökit Íróasztala jó férjem és édesapánk, Asztalos Jámellől \ illek el a politikai osztály de-nos ny. vasutas (emelésen résztvctlek,
tektivjei, Letartóztatásának oka: ala- virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
posan gyanúsítható, hogy
reakciós A gyászoló család.
cselekményeket hajtolt végre. Könyöky
Május 13-án szerelelt édesanyánk,
József évekkel ezelőtt hosszú időn ót özv.
Scheibel
tíyuláné
temeíésén
• szegedi rendőrségen teljesített szol- résztvevő mindazok a rokonok és isgálatot és ismert tagja volt a szegedi merősök, akik koszorúval és virággal
rendőrtiszlikarnak.
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ez— A szegedi népbiróság Szentesen. uton fogadják hálás köszönetünket.
A szegedi uépbiróság tanácsai ezen és A gyászoló család.
• következő héten több olyan ügyet
x Házasság. Pálinkó Anny és Ugri
tárgyalnak, amelynek váülottai Szente- Ferenc ma délután fél 5-kor tartliek. Tekintetlel a tanuk nagy számá- ják esküvőjüket a felsővárosi tempra, e bíróság a tett elkövetésének szín- lomban.
helyen tárgyalja le ezeket a népellenes
sacausc:
bűncselekményeket és
ezért kiszáll
Szentesre. Ezen a bélen szerdán és csütörtökön a Margitta-tanács tart tárjf^k.
gyalást Szentesen, a jövő liélcn pedig a
Búzsó-tanács tagjai utaznak a szomMa, kedden este 6 órakor utoljára Salamon Béla felléptével
szédos városba.
— Egyetemi hallgatók figyelmébe.
Minden egyetemista és főiskolás jöjjön
el 16-án. szerdán délután fél halra a
női klinika elöadólermébe.
Nagyon
fontos és mindannyiunkat érdeklő kérdésekrot 'esz szó

Magyar
Szegedi

Lehotay Árpád
és Salamon Béla

K A C A G Ó
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Szerdán, 18-án először és a következő napokon minden este 6 órakor]

SZERELEM

ÓH...!

Revüattrakció 2 részben, 23 képben.

m e g n y í l t

Javítási, alakítás, moly kár elleni

meg óvási váiiaiunk.
KS t u d r ó l a ?
Ki lud Károlyi Sándor szentesi
huszár, orosházi lakosról, aki 1911
junius 12-én indult ki az orosz
frontra, Idhori számja Z. 314. volt.
Értesítést kér Károlyi SándornéOrosháza, Bálhori-utca 13.
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Párthireh
A Szsciáldrmokrala l'árl ujszegedi
szervezete május lG-án este 6. órakor
párt értekezletet tart l'öfasor 17—18. sz.
Alatt (Katolikus Kör) Kérjük az elvtársak pontos megjelenését.
A Szorláhlemokra Párt belvárosi
siervezetének ifjúsága alakuló gyűlését
tartja 15-én, kedden d. u. 6 órakor,
Csekonics-u. 4. sz. alatt. Kérjük a belvárosi ifjúságot, hogy teljes számban
jelenjen meg.
A Magyar Kommunista Párt kerületi
szervezeteinek székházai:
Központi székház: Kálvin-tér 6 Pártl a p : szerda.
Belvárosi; Kálvin-tér 6. Pártnap:
Szerda.
Rókusi: Orgona-utca 6. Pártnap:
Szerda.
Móravárosi: Móra-utca 3. Pártnap:
Szerda.
Felsővárosi: Római-kőrut 23. Pártnap : szerda.
Alsóvárosi: Róka-utca 21. Pártnap:
szerda.
Újszeged!: Népkerlsor 5. Pártnap:
Szerda.
Somojyitelep: III. utca 75.
Pártn a p : szerda,
j
— döo—
V .Magyar Kommunista Párt belvár >i szervezete a már korábban közölt
l.ózponti vezetőségi határozat értelmében legközelebbi pártnapját szerdán
délután G órakor tartja a Kálvin-téri
székházban. Előadó: Szirmai István.
Párttagok megjelenése kötelező, vendégeket szívesen látunk.

VaBraRraaramtaKmemBnostnaBi

L o v a k törzskönyvezése és
csikók bélyegzése
1. Mének: Elő kell vezetni mindazon
3 ves és idősebb méneket, melyek az
) 15 é\re fedeztetés: engedélyt kaplak
V.i ;y tu'ajdonosuk ilyet kér.
Törzskönyvezve lesznek az egyéves
és idősebb inátiesikók, melyek az ál1 ni ménektől származnak és eddig
I zskönyvezve nem lettek. (A bélyegl
nem számit törzskönyvezésnek.)
!. Kancák: Elő kell vezetni a kori .'.ás és törzskönyvezett (másodoszlái u és előjegyzett) kancákból születelt
Imiiden kettő évét 1915. évben betöltöd kancacsikót. Ezenkívül elö lehet
Vezetni minden más bármely korú
«c n;> észtésre alkalmas kanca lovat.
ti Csibék hé'yegr.ése: Elö kell vcr
az állami ménektől származó
i i nden koronás vagv törzskönyvezett
I
odoszlályu és előjegyzett) kancáim'; az 1V13 és 1914-ben született csikó'át, ha cdrtig
bélyegezve
még
Bem felt.
A törzskönyvbe felveit mének és
ka ne ik felmentési igazolványt kapnak.
A fedező mének tulajdonosait pedig ellá'ják a szükséges okmányok nyomta: ványaival. A lovakra és csikókra vonatkozó minden iratot (jártat, piros
könyvem' \ karlotéklap,
levelezőlap
pa yságu . jazolvány, fedeztetési jegyek,
it.i) el ke i hozn'. Mindenki hozzon
pénzt is magával.
Tő :skJiiyvezésl napok s
Május 9 -án reggel 8 órától egész
t á p o n a l.isori vasútállomásnál,
3 :-én i g:;el 8-tól egész napon az

slsi ö ponti méntelepen,

' i ;•>• léggel 8-tól egész napon Szele en : köztisztasági telepen (Pacsirtautca i .
;UN MS 5-én reggel 8 órától egész
Dia on t elsöközponton a községházáBá (' :
c-.. í reggel 8-tól egész napon a cscngelvi községházánál.
£
ed, 1911 május 10.
Hermán Mihály sk.
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'> a Délmag rország kiadóhiv
1É:i és az u,: os paviUonokba
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nagy
t I h nadráguk, pelenkák
babykrem, puder
Válíl lókban;
knpi ló.. Vigh illatszertár. Tisza
körűi.

npróhiriietések
Postán beküldött hirdetéseket
nem áll m ó d u n k b a n közölni.
Csak a kiadóhivatalba behozott
hirdetéseket közölhetjük.

Foglalkozás
Traktorok és mezőgazdasági gépek
javítását ismét vállalom. Klivényi gépműhely, Zsólér-u. 4 b.
Saját cs hozott anyagból szép kivitelben készítek fatalpu cipőket, u.-ott
cipészsegédek állandó munkára felvételnek. (Lehet vidéki is.). Szécsiutca 18, Alsóváros.
Főzni tudó mindenes felvétetik. Kazinczy-u. 12.
Egv mindenes- és egy kiszolgálólány felvétetik. Délvidéki
Étkezde,
Szentháromság-utca.
Cipészlaiioncot (lehet vidéki vagy
árvái teljes ellátással felveszek. Megyesi cipész, Bcrlini-körut 24.

Házaspárnak takarításért lakást
és fizetést adunk. — Felsővárosi
cipőgyár.
Ncgy középiskolát végzett fiatal
vidéki lány foglcchnikustanoncnak
jobb családhoz ellátással elmenne.
Fekete János Dombiratos, Csanád
megye.
J:> gyakorlattal biró házi fonónőket
magas bérrel felveszek. Kölcsőnrokka
használatát külön dijazom. Jelentkezés
szerdán, csütörtökön egész nap. Kárász-utca 8., II. cm. bal. ^

ócska kalapjait ne dobja cl, pünkösdre Mcncz kalapos ujjáfesti.
Dugonics-tér 2.

Szeged és Vidéke Lótenyésztő
Egyesület

fcz

YAROKSZa.*

llipészscgédct első osztályút jó fizetőssel felveszek. Petőfi Sándor sugárut
92. Csiszár.
Megbízható gyermekszerető kisaszszony felvétetik. Jelentkezés 1 és 2 óra
közölt, Dugonics-tér 11. házmesternél.
Megbízható bejárónőt napi néhány
órára felveszek. Korona-u. 4. Gáspár.

Óraiavitást vállalok.
Katonaulca 11.
Redőnyök javítását vállalom
Butorrugót veszek. Süvegh .kárpitos, Ilid-utca.
Bejáró mindenest felvennék. Jelentkezni Széchenyi-tér (>., varroda.
kifulótiul felvesz „Coloril" festő
műterme, Kölcscy-utca 11.

Kommenciós béres elszegődne.
Érdeklődni: Sajka-utca 8.
Felügyelőnőket keresek a városi
illemhelyekhez. Huszár, Báró Jósika-utca 31.
Fodrászsegédnőt 'és tanulóleányt
felvesz Szántai, Dugonics-tér 11.
Kocsist felvesz a Kereskedők Szövelkezete. Kálvária-utca 2/b.
Ügyes fin cipésztanoncnak fel
vételik némi ellátással. Budai cipész, Ipartestület.

1945 május 15.

Ejfy hároméves kancalovat eladok
vagy elcserélek. Szeged, Súndor-u. 35.
Siildök eladók. Fuvarozást vidékre
Is vállalok.
Vásárhctvi-sugárut 105.
(Fodortelep.)
10Í) literen felüli pálinkafőzőüstöt
keresek megvételre vagv bérbe. Szőrcg, Arpád-u. 596.
Gyapjú kék fonál eladó. Derlinikörut 24.
tOt) liter körüli üslöt keresek megvételre pénzért vagy cserébe élelemért. Somogyilclep I. u. 12., üzlet.

nck, ugy a feljelentéstől elállolt. K o d
Imre.
Pékséget (2—3 kemencéset) átvea<
nék nagyobb községben vagy kisebi
városban. Szt. István-tér 5., szabó.
Kérem azt az asszonyt, aki azt |
kis tarka kacsát a Szilíéri-sugárut
23. számú ház előtt felvette, legyen
szives jutalom ellenében visszahozni

Elveszett egy barna bőrtárca
névre szóló gazdakönyvvcl és több
irattal. Kérném a b. megtalálót jutalom ellenében SzabadsajtóAprójószág, inalac drága kincs, utca 5G. alá leadni Szécsi Imrének.
elessen »D« vitaminos tápszert.—
Kapható a Vigh illatszertárban.
Csere
Fialal patkányfogó kutyát keSói
adok
élelemért,
tűzifáért. Szűcsresek. Korona-utca 4. Gáspár.
utca 15.
Werlhcim pénzszekreny, kétajZsirszódát cserélek borért. Altós. eladó. Margit-utca 21.
földi-utca 33.
Eladó: egy tangóliarmonika és
Egy pár 43-as gumicsizma é j
egy konyhakredenc. Somogvitelcp petróleum tűzifáért elcserélhető.
S-ik utca 465.
Árviz-utca 23/b.
Férfiruhák kisebb zömök alakra
Békebeli uj kék munkásruhát
eladók. Munkácsy-utca 1/b, felső cserélek egy pár malacért. Brüszcsengő.
szcli-körut 19.
Egy nagy szivallyus szivárványElcserélném alig használt 45-ÖI
kut eladó. Újszeged, Jobbfasor 60. férficipőmet hasonló 46-osért. —
Fehér vászonanyagok, ballonka- Huszár, Báró Jósika-utca 34.
bát, női aranyóra eladó. Kizárólag
Tűzifáért, élelmiszerért adok sót.
délulán G—8-ig: Zerge-utca 10.
Boldogasszony-sugárut 22.
Mig a készlet tart: férfi sportsapkát Juhász Antal divatárusnál,
Horváth Miliály-utca 7., az Ipar- Gumibélyegző!
csarnok melleit.
)
Elsőrendű fejőskerske e l a d ó . Bárány- és biskaGavrán József tápé, Küküllő-u.52
Női használt kerékpár clnidó.
Ncinestakács-utca 48.
Eérfikcrékpár eladó. Jakab La- nyirolt vagy nyiratlan állapotban veszek
jos-utca 4. Léditzi.
Bérbe is
Egy jókarhan levő, olajban uszó
siberes csapágyu, lapos kocsi eladó. Megtekinihető: Hegedűs doI i i 3
bozgvárban, Dugonics-tér 8—9.
E
O
S
M
A
N . Kárász-utca 8. sz.
Női-, férfi-, gyermekruhák, cipők eladók. Megtekinthetők 9—12
óráig: Szent György-u. 4. II. G. Államrendőrség szegedi főkapitánysága.
Egy fonőrokká és drótháló eladó
Uszómüvek kikötése a Tiszán
Kossuth Lajos-sugárut 81.
Tiszta szeszt és szakmába vágó
Felhívom
Szeged
és környékén
cikkeket vásárolunk. Vigh illat- levő uszómüvek (csónaktiázak, hajók,
szertár.
dereglyék, kompok és csónakok) tulajEgy süldő eladó. Kccskéstelep, donosait, hogy a Tisza folyón uszómüveik kikötését szakszerűen olymóZombori-ulca 23.
UJ vagy keveset használt kom- don eszközöljék, hogy nzok el ne szaA csónakházakon és hajóbinált szekrényt vennék.
Petőfi baduljanak.
kon hozzáértő egyéneket alkalmazzanak
Sándor-sugárut 62.
annál is inkább, mivel a rendőrség #
Egy szőnyegszövőszéket keresek folvamrendészeli szabályok betartásit
megvételre vagy kölcsön. Zákány- ellenőrizni fogia.
utca 29.
Szeged, 1945 május 15.
ÍLaRíás

iiitzfalimy sk., főkapitány.

Szeged város iiadigondozó
Kiadó föbérleLi lakását már most
Nyilvántartó Hatóságától.
jelentse be megfelelő bérlőim részére.
A közveliiésért nem fizet. Lakásügy- 172/19 45. bg. sz.
nökség, Kölcsey-u. 10.
FELHÍVÁS
Ruiorozotl szobák állandóan kapFelhívom Szeged város bel- ésküh
hatók. Bejelenléseket felveszek. La
területén lakó hadirokkantakat, badi«
kásügvnökség, Kölcsey-u. 10.
Szoba-konyhás pincelakást, eset- özvegyeket és hadiárvákat, hogy a j
leg fizetést adok könnyű, párórás alant "feltüntetett betűszerinti sorremK
Rudapest —Szeged
viszonylatban házimunkáért. Tisza L.-körut 17. ben és időben a városi Hadigondozó
Nyilvántartó Hatóságnál (Vár-u. 7j má«
Merkúr szállító a fuvarozást ismét megElcserélem 32 pengős bérű 2 jus havi járadékulaiványaik átvéiela
kezdte. Tisza Lajos-körut 48. Kovács.
szobás, konyhás lakásom emeleti végett jelenjenek meg. A kiadott utal'
parkettás utcai, viz, villany, gáz, ványokat a városi főpénztár fizeti k l
egy szoba-konyliás belvárosiért. — Piros csekkszelvényüket és szelvényét
Délután 4—G-ig: Kossuth Lajos- • Ellátási Lap«-jukat hozzák magukkai
Május 22-én: A A B C C s D E É R
Keresek kar- és zsebórákat, melyek sugárut 4G. II. emelet.
május 23-án: G Gy H I J K, m á i u i
járnak és használható állapotban van24-én: L M N Ny O O, május 25-éni
nak. Aranyat, ékszert beváltok. Laczkó
I4.&IlönféléR
P R S Sz T, május 2G-űn: Ty U O
ékszerész, Kárász-u. 14. Dcl-Ka mellett
V 7. Zs.
Üvegeket, ócskavasat, képeket és
Iiiíatlanolí adás-vételének közvetíNevezetlek utalványaikat a fent j e í
használt bútorokat, rossz állapotban
levőt is, magas áron vásárolok. El- tése Pelrik-iroda Szeged, Széchenyi- zett napokon déli 12 óráig kaphatjá*
meg.
adók: iókarban levő díványok, scz- tér 7., I. emelet.
Keilner Kálmán mészáros felkéri
lonok, hálók, ebédlők, Íróasztalok, stb.
Szeged, 1915 május 14
azokat, akik egy tábla szappant, beFischof, Mikszáth Ií.-u. 22.
Riiky Kálmán hg. nyf. hat. vek
télkönyvét, életbiztosítási kötvényét,
Magyarul tökéletesen beszélő ame- ingóságait megőrzésre átvették, sürrikai állampolgár angolul anyanyelvét gősen jelentkezzenek. Párisi-körut 32.
Eüárvcrésl hirdetmény.
laniija. Vizsgázott nyelvmcsler. C,im:
Feibérein azokat a vevőket és keA füárverés kezdete május 20-áiij
a Delmagyarország kiadóhivatalában, reskedőket, akik 1944 november 15-től
vagy Fischcr László
ékszerésznél, 1915 április 30-ig bármiféle kötött- vasárnap reggel 8 órakor a desztd
határban a 16. r.zámu gátőrháznál,
Klauzál-tér.
áru, papir, kefe, pipa cs egyéb ncin
Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget vasárut vásároltak őriéi Györgytől, ahonnan folytatódik lefelé a Maros*
és a Tisza-folyók mentén a védtöiló*
veszek magas áron. Bélyegkereskedés, Tisza Lajos-körut 57. szám alatti üz- sen a szegedi vasúti hidig.
Iskola-utca, a fogadalmi templommal letemből, 8 napon belül jelentkezni
A füárverés kezdete május 21-én,
szemben.
szíveskedjenek akár készpénz-, vagy hélfőn reggel 8 órakor a szegedi vas*
Ilnblé karikagyűrű kapható. Ara- csereüzlet volt.
uli hídnál, ahonnan folytatódik lefe'í
ördög Antalné kéri azt a makói a tiszai védlöltésen a gyálai magas*
nyal, ezüstöt veszek. Ora-, ékszerj.tviiás. Jiárdóczky ékszerész, Kele- embert, akitől Ördög Anlal üzent Lo pariig.
, ,
soncról a kórházból, hogy irja me^
luen-utca 2.
Ai Igazgatósát
Giuni avor, nagy, összehajtható gu- a pontos cimét. Szeged, Fekcleszél
milüskával együtt és egy láskagramo- G7G. szám.
l-'clelős szerkesztő: Szirmai István.
Kérem mindazokat az egyéneket
ofu eladó. Hóbiárlbása-u. 5. Puskás,
Felelős kiadó: Konct László.
akik Margit-u. 31. sz. házamból bu
délután 5-töI.
Kiadja:
.?."> állapotban levő tiszta, bárom tort vagy ruhaneműt elvillek akár
Hírlapkiadó Kft*
párnát és paplant keresek megvé- hivatalosan is, 3 napon belül jelent
Szerkesztőség: Jókai-nlca 4.
leirc. Sandberg cégnél, Széchenyi- tér kőzzenek, mert tudomásomra jutott,
1
Kiaitóliivatal: Kárász-utra 1—
i hócy kik azok. Ha önként jclcnlkez7, délelőtt 9—12:ia.

