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forditaniok a rcakciő átkaroló mozdulataira. De a kormány minden Ingfának h komolyan kell vennie a felelősségei , amellyel tartozik az országnak és a népnek. Nem tűrhető
el, hogy akármelyik kormányhivatalban olyan szellem uralkodjék, amelyből a reakció bátorságai meríthet..
Mi komolyan vesszük a demokratikus pártokra és az egész demokráciára háruló felelősséget ésezért megrtuk, hogy nem tűrheti cl a magyar
nép, hogy egy igazságügyminiszteri
rendelettel az igazságügyi kormányzat a reakciót támogassa. Szakasits
Árpád ugyanezt irta azonos időben,
azonos kormányrendelettel és kor
mányférfival szállva szembe.
A Népszava vasárnapi vezércikke

arra mutál, hogy a Szociáldemokrata
Párt Illetékes tényezői a Szociáldemokrata Párthoz tartozó Igazságügyminiszter u j rendeletével kapcsolatban
még a pártfcgyclcm kérdését is felveti. Szakasits Árpád azt í r j a : »A
Szociáldemokrata Párt a legszigorúbb következetességgel viszi keresztül azt az akaratát, hogy a pártfegyelmet minden áron és mindenkivel
szemben, aki ennek a pártnak a tagja,
biztosítja. A Szociáldemokrata Párt
semmiesetre sem- hajlandó fedezni
semmiféle fegyelemsértést, bárkiről
Is legyen szó. Ha sikeresen akarunk
szembeszállni a reakcióval, ha erőt
és könyörtelenséget keli mutatnunk
a rothasztó és bomlasztó fasiszta szeméttel -szemben, akkor — ismételjük

Lapunk legutóbbi számában fenti
cím alatt, dc akkor még kérdőjellel
megírtuk, hogy mikor az ország egész
demokratikus közvéleménye a rcakciő
ellent harc fokozását követeli, az igazságügyminiszter olyan rendelettervezettel ál! a minisztertanács elé, amely
a reakciót erősiti és célja a reakció
elleni harc megbénítása.
McghTuk,
hogy a reakció hónapok óta hajszát
indított a demokratikus rendőrség ellen, hogy meggyengitse, dezorganizálja
a demokráciának ezt a harcos intézményét és sajnos, ugy Iá Iszik, az
igazsúgügyminiszler is odaállt azok
közé, akik a rendőrség ellent reakciós
najszát folytatják. Megírtuk, hogy a
reakció egyre szemtelenebb és támadóbb Magyarországon és azt, hogy
ezzel az offenzívával szemben az
igazságügyminiszter rendelete, enyhén
szólva, kitérés, lényegében a reakció
• erősítése. Ezt pedig nem tűrheti és
nem fogja eltűrni a magyar nép. Ka
zöllúk végűi, hogy nyílt, és határozol!
ünnepli
hurcol kezdünk az igazságügyminisz
v lcr rendelete ellen.
Az igazságügyininf&zlcr a" Szegedi
A nemzetközi diplomáciai világot gyelország megszűnt az egyenetlen.Népszava július l-l számában rongál erősen foglalkoztatja Kárpátaljának a kedések szintére lenni. A kis orszá-ugvan cikkünkre, de kitér az érdemi Szovjetunióhoz történt csatlakozása. gok nem élhetnek elszigetelten —
• ráiasá elől, egy vidékiizü fiskálisfo A brit sajtó általános véleménye sze- mondotta —, ezért Lengyelországnak
• pással, kijelentve, hogy nem tartja rint ez a csatlakozás és hz átadásra jó viszppyt kóil fenntartani szomszé'szükségesnek a cikkel komolyan fog vonatkoló egyezmény már hónapok- dáíva'l. De ugyancsak a', baráti viTálko'znl, vitába szállni nem óhajt ve- óta várható volt. A csatlakozás egyik szonyt kell ápoínf Angliával, Amerikálünk, .mert ml soha életünkben nem jelentőségét a brit sajt.ó abban látja,
voltunk demokraták.
hogy
A kérdés azonban sokkal súlyoa határok njabb afakalása elvásabb, semhogy igv elintézhető lenne
lasztja Romániái Csehszlovákiáiéi
Az igazságfigymluisztertöf a demokra
és a szovjet határi Magyartikos közvélemény nem akad szeországig tolja ki. A Szovjetunió
mélyeskedést vár. hanem érdemi Inezzel közvetlen érintkezésbe ketézkedési: a rendelet azonnali visz
szavonisit. fia az igazságügyminiszrbH a Dana völgyével, ami az oll
ter bennünket nem tart elég meghízlakó népek általános politikájáható demokratának, bizonyára annak
ban Is nj helyzetei teremi.
tartja Szakaslís Árpádot, a Szociáldc A szovjet tájékoztató iroda egyébként
mokrala Párt országos vezetőjét, aki a megegyezés külöh jegyzőkönyvéről . (Szeged,, jultus 2) Erdei Ferenc bela központi Népszava vasárnani szá- még a kővetkezőket jelenti: A külön ügyminiszter átutazóban egy félnapig
mában szintén uz igazságügyminisz jegyzéknek első cikkelye a határ- tartózkodott szombaton városunkban
ter személyével és reakciós rendele vonalak helyszínen való kijelöléséről Csak magánjellegű volt nz itt tartóztővel foglalkozik. A Népszava vasár- intézkedik, amit külön helyszint bi- kodása, dc mivel éppen pártiskola
napi vezércikkében Szakaslís Árpád zottság fog majd intézni. A második volt a Nemzeti Parasztpárt helyisénem nevezi meg ugyan sem a mi- cikkely az optalásrót szól. a harma- géhen, azon résztvett s igen fontos
niszteri, sem a rendeletet, de egyetlen dik cikkely a kárpát-ukrajnai állami beszélgetést és előadást tartott szömagyar újságolvasó elölt sem titok javaknak átadását végző felszámold vetkezeti kérdésekről és aktuális belhogy az Igazságügy-miniszterről és re bizottságról intézkedik, a negyedik politikai ügyekről.
A szövetkezetekkel kapcsolatban kiakciós rendeletéről van szó ».\ fe- cikkely n kártalanítást mondta ki,
lelősségről cimü kitűnő vezércikké végül az ötödik cikkely a jegyzőkönyv fejtette Erdei belügyminiszter a kormány álláspontját, amely főképp a
ben.
kölcsönös ratifikálását írja elő. Flrlin- kereskedelemügyi és
földművelésIdézzük Szakaslís Árpád vezércikk? ger csehszlovák miniszterelnök
az
bőt: -Hol akarja kikezdeni a reakció egyezmény aláírása után a következő ügyi miniszterrel folytatott megbeszékráclátf A rendfenntartás szervező nyilatkozatot telte: Most olyan jelentő- lései alapján alakult ki. Arra a meglét. a rendőrséget támadja ...» Most ségteljes egyezményt irtunk alá, amely- győződésre jutottak ugyanis, hogy
a gazdasági élei erőteljes megaz n j magyar áliamélotet és a demo hez hasonló ritkán fordul elő a nemindulásához feltétlenül és sürlőerőit és segédcsapalait is a demo zetek , történelmében. Azt bizonyltja,
gősen
szükséges a szövetkezett
kralikus rendőrség ellen viszi harcba hogy h jogos érdekek korrekt kttlrsőhálózat
minél gyorsabb kiéntÉs sajnos, nem egyszer'alt lel láma nüs megértése alján egvellen kérdés
lése
palásra, ahol legkevésbé gondolhatni sem merülhet lel kél ország közölt,
a rendör*é?.«
amely barátságos szellemben és köl- s hogy a gyorsaság eléréséhez fel
Igen, az igazsogugyminiSzVer saját csönös bizalommal meg nem oidbalé. kell használni a múltban már kipártja is megdöbbenve látja, hogy
épített szövetkezeti hálózatot. Nagyon
az igazságügyi' kormányzatban is lá
jól látja a kormány azoknak a szövetVarsóban
mogjtásrn találhat a reakciónak a
kezeteknek alapvető bűneit s tudja,
rendörséggel szetpbeni pplitikai ma tegnap szerepelt első ízben az u j nem- hogy mindenütt nagy átszervezések
nővére.
zeti kormány nyilvánosan a icnsyel szükségesek, nem is határozzák meg.
»A demokratikus pTrfokaf súlyos nép előtt, azon a nagygyűlésen, ame- hogy a vidéki szövetkezeti szerveket
felelősség térbéli mindazért, ami van lyet az operaház előtti téren rendez- kik, hogyan vehetik kézbe, hiszen
és azért is, ami lesz. Ezt a felelős tek. A tömeg rendkívüli lelkesedés- igen sok helyen, pl. csak a Hansvn
s'-get komolyan kell vennlék. Kúlón sel, ünnepelte nemzeti kormányát. A esetében is, a kézbevétel már mealörben súlyos és véres árat fizetnek beszédek során Mikolajczik megelé- tént. Egyik helyen munkás, másutt
majd. Kzérl különös fiavetmet kell gedéséi feieztc ki 'felelt, hoev Len- paraszt, vagy éppen mint Szegeden

- könyörtelennek kell fennftnk Snmagánkkal szemben is. Különben méltatlanokká váfnnk arra, hogy országol
vezessünk és nj rendel építsünk.*
Mindehhez nincs hozzátenni Valónk.
A rendelettel szembeni
bejelentett
harcot folytaljuk azzal a könyörtelenséggel, amelyre bennünket a Szociáldemokrata Párt vezére Is tanit. Nagy
őröm számunkra, hogy ebben a harcban Is kidomborodik a két man;káspárt harcos egysége, amefynek legjobb bizonyítéka, hogy az Igazán dc
mokralák Budapesten és Szegeden
térlől függetlenül, ugyanazon tdőhea'
azonosan reagáltak a magyar reakciónak egy veszedelmes
támadásával
szemben.
SZIRMAI ISTVÁN

Kórpálaljának a Szovjetunióhoz való
csatlakozása uj helyzetet teremtett
a Duna völgyében
Vanó népe

at uj lengyet kormányi

val és Franciaországgal Is. A külföldön tartózkodó lengyeleknek
pedig
vissza kell térniók hazájukba. Vétkezünk, ha nem segiljük őket hazatérésükben — fejezte be beszédét Mltolajezik.
OQO

Erdei belügyminiszter
beszélt
a szövetkezetedről
Szegeden
a Nemzeti
Parasztpártban
Elég sok traktorra

számíthatunk őszre

munkás- és parasztszővetkezetté alakult. Dc sok helyen u j vezetőkkel,
mint Hangya kezd működni. A kormány gondja főképp az (rányitó szervek kiépítése és a szervezés általános
megindítása. Ezek az önálló szövetkezelek aztán bekapcsolódhatnak va
lamelyik központi ü-ányitó szövetkezeti szervbe. Ez a munka most már
hamarosan tisztázódni fog mindenfelé. Hangsúlyozta a belügyminiszter, hogy a parasztság szempontjából
különösen fontos a gépszövetkezelek
megteremtése, valamint az értékesítés szövelkezcti megszervezése.
Többek kérdésére, hogy lesz-e gép,
Erdei beljtgyminísztcr kijelentette,
hogy
őszre már elég nagy mennyiségit
traktorra számíthatunk.
Lesz tehát traktor.
A belügyminiszternek különösen ez
a kijelentése nz, amit igen nagy örömmel kell fogadnunk s ez reményt
ad arra, hogy mezőgazdaságunk rohamosan talpraáll.

Meghall Hácha,
Csehszlovákia
árulója
Rövid hír jelenti Prágából, hogv
Hácha vo't cseh-morva protektorátus)
eluök röv.d szenvedés után elhunvt
Amikor tt)3í-ban Hitler erőszakos fel-

2
lépésére Benes lemondott és repülőgépen Londonba ment. Hácha került s
csehszlovák köztársaság elnöki székébe.
Hácíi's nem bizonyult valami áldozatkész hősi je'lemnck, mert amikor 19J9
március 14-én Hitler csapatai-bevonultak I-r-gába. a fenyegetéseknek ncui
tudott ellenállni és aláirta Csehszlovákia beleegyezését alilio/. hogy mint
protektorátus éljen német fennhatóság
alatt. Az igazi cseh hazafiak véleménye
ezzel szemben az volt, hogy Háchának
még a rértanusorsot is inkább vállalnia kellett volna, mint a gyalázatos
megalkuvást jelentő egyezményt aláirni.

DCLNAGTARORSlAfl

A csabai tótok nem hajlandók
Csehszlovákiába áttelepülni

H Í R E K

Szalgilalas g y á j y t z e r ' Irak
Takils István. Klanzát-tér 3 Tele.
„Ha minket innen erőszakkal
áttelepítenek,
fon: 11—59. huszárv Ketesz.ss Béla dr.,
Petőfi Sándor-sugárul 41 b Tcu.foni
elpusztulunk"
17—77.
Törók Márton, Csongrádi-sugár»
hiszen a mienk ez a i áldott, nagy nt 14. Telefon
(Békéscsaba, Július 2) Vasárnap •
I1-Ö1
határ
és
soha
egyetlen
egy
szlovákKisgazdapárt nagygyűlést tartott Bé-v>Oo
tól
sem
ve.üek
eí
egy
barázdát
sem
késcsabán. ahol megietent és beszédet
azért, mert szlovákul beszélt, vagy
mondott Tildy /.oltan. G.vóngyössy Já- A fildhizjattaletlak m e j t e | K é szlováknak vallotta magát. Volt eb- sét. aedvetkexeteket és stakektalást
nos külügyminiszter, dr. Balogh István
ben
az
országban
a
múltban
valamiés B. Szabó István államtitkár A gyűkéri Veres Péter az l»FT e t a l k e .
lyen politikai, vagy gazdasági elnyo- ,MTI> Az Országos Foldbirlo-i ;ndezd
lés fnlvamán a békési tótok képvisematás, dr az egyformán sújtottaTanács
a stlo-nevébeu Veres Péter elnök
lője az' alábbi nagyon fontos és érdevakot ti a magyart.
megkeresést intézett a fóldmüvelévügv|
kes nyilatkozatot .olvasta lel:
Mi nem voltunk itt másodrangú miniszterhez.
A fóldhöziiiltatották
Külügyminiszter Url
nép!
Egyforma terheket viseltünk, megsegiléséi. illetve
gazdálkodásuk
Engedje meg, hogv. mi, szlovákok,
együtt védtük ezt a földet, egyformán azonnali teljes megszervezését tarlra
ezt az alkalmat, mikor külügyminiszáldoztunk
érte
életet
és
vért,
egyszükségesnek, me.rt a kezdeli nehézter urat itt üdvözöfheljúk, megragadforma jogaink voltak. Kijelentjük, ségekkel küzdő földhözjutlalotlak csak
juk arra, hogy nyilatkozatot legyünk
hogy mi a jövőben is itt akarunk el ni a kellő támogatás és iránvilás melle'l
(Szeged, Július 2) A váras villámé*és kérést terjesszünk elő.
magyarokkal sorsközösségben, testvön kezdhetnek eredménves gazdálkodású
áramszolgáltatását ellátó Gázgyár k»egyetértésben. Mi tfiftm f t f f f t akarunk esA tanács a mezőgazd-sági termelésEgyesek hónapok óta agitálnak
vúl legújabban tellángoit slla b é l l e l
nem fogunk elmenni, erre minket hiába nek az uj helyzethez simuló átszerveközlünk,
hogy
szakadjunk
el
vagy
tetíéíeWlt lezárnll — legalábbis egyecsábítanak.
lepedjünk át Csehszlovákiába
Az
zésében cs annak kapcsán » szövetke!5re. A városi haléság ugyanis u álígéretekkel nem fukarkodnak. Azl
Kérjük külügyminiszter
urat. zeti hálózat erőteljes kiépítésében látjd
talános köz. bajnak megfelelően ugy
ígérik, hogv. aki egyesületükbe belép,
hozza tudomására mindenkinek, aki a megoldási Ezzel egyidejűleg szélehatározott, hogy a Gázgyárat liázikenem fog jóvátételt fizetni és a hozzámost a mi sorsunkba bele akar sebb alapokra '.e l helyezni k mezív
írlésbe veszi és erről hivatalosa* é r .
tartozóját kiszabadítják a hadifogságavatkozni, hogy mi itt akarunk élni, gazdasági szakoktatási.
ból.
mi ilt eresztettünk gyökeret, ha inteslli a teícpel bérlő Központi Gáz és
- AaraakivBI kait telekkUnvveznf
nen erőszakkal kitHephenrk. elpusztulunk.
VHIanosségi Rt.-t.
A mi őseink azért Jöttek erre a
Követetjük, Hogy n magvaroknak Cseh- a mdretarm sarán jnttilaft fdldeket,
földre,
mert
itt
szabadon
gyakorolhatAmint közludomásn, éppen a múlt
szlovákiában adjanak o/yan fogakat, ingatlanakat. A földreform során j u ták vallásukat és használhatták anyaftél péntekjén határozta el a törvényami/ven jogunk nekünk itt van, ákkor tatott szántóföldeket, rétekéi, kerteket,
nyelvüket.
Kijelentjük,
hogv
minké'
hálósági kisgyűlés, hogy 200.000 penbek- lesz a ké' állam között.
nádasokat, stb. a juttatoltaknak egyóa
soha senki sein nyomott el. pu a magő
munkásgo kölcsönt
kölcsönt, ad a Gázgyárunk
uazgyaruaK muntasHa mégis áttelepítés lesz, akkor nileg telekkönwezve kell adni teherR v a r o k k a l teljesen egvenjogu polgárai
telepítsék át azokat, akik ónként mentes állapotbai.. Az Országos Földfizetésekre.. Ez^nkivyl, a gyatr bwtov
voltunkemáíkar országnak Soha sértakarnak átmenni. Mi egész szívvel birlokrendezö Tanács e cél mielőbbi
zlk"annak a rengeteg üzemanyagnak
ki sem tiltotta meg nekünk azt, hogy
valljuk, hogy „a nagé világon e ki- megvalósítása érdekeben arra kérte a t
auyauycIvünUön beszéljünk, imádkor,
az árával, amit 111M október óla. a
vül
nincsen számunkra hely, áldjon, •gazságügvminisztert. hogy tegye lehetünk, higxen mi állapíthatjuk meg isváros szerzett be. A v á m nem tóttf
vagv verjen sorskeze, Üt élnünk,
hal- tővé az ilyen ingatlanok "telekkönyvetenftsztefeleink és Iskoláink nvelvéj.
biztosítva Pagyösszcgü "kölcsönét, úgy
f
zésének soronkivóli elintézését. (MTI)
nunk keM"
Gazdaságilag
sem
voltunk
elnyomva.
hgLározott tehát, hogv a vilanytel«t>ol
— Iparlremek flgvelntéke. Felhő
éa a gázgyárat a Központi*Gáfc éx Vilrom mindaz -1 legalább 5 munkást
lamossági Rt vei kötött szerződés 7,
foglalkoztató
• z-m eket, amelyek az
szakasza értelmében házikezelésbe-veIparügyi Min.
ri Biztosi Hivatalhoz
V ' U t arra az időre, amig a részvény(Vórösmarty-uic« 3 havi 'ermelésüket
társaság rendezni tftdja » . várossal
legkésőbb jnlius Ő-an déli l óráig teszemi:-" fennálló ügyelt.
gyék meg
— A szegedi cserkészek rahsmmnnkaja A szegedi 8!. Zrinvi. 133 KiA
vidékre
kevesebb
váltságdíjai
állapit
mag
a
rendelet,
Amíg Budapesten
csak
nizsi és 552. Petneházy Dávid csermint a fővárosra
készcsapat fiai szombaton reggel vitanácskoznak,
Erdélyben
A hivatalos lap tegnapi számiban kivetésnél számításba vett tiszta jöve- dám énekszóval vonullak ki a vasútra,
megietent a kormány uj kózmunka- delemnek az előző évben fizetett együt- hogy ők i* kivegyék részüket az ország
megrendezik a magyar renaelete,
amely július 1-én lép éleibe. tesen kezelt közadó és újjáépítési köz- újjáépítésének munkájából. A cserkekönyonapokat
A közmunkaváltság kulcsa a követ- munkaváltság levonása után megma- szek ezzel két törvén> ük parancsának
radó része. A jövedelemadó kivetésénél lettek elegei, mert
cserkész hiveo
kező;
A bukaresti rádió jc'cnlésr szerint
számításba vett jövedelemnél a csa- leijesiti kötelességeit ' és s cs-rké?»
Ha
a
váltságalap
egy
hónapra
eső
élő ahol tud. segif. A cserkeszek ezt a
Kolozsvárott hamarosan sor ktyúl
összege az • lüOj pengőt, nem haladja ládfő és a vele közös háztartásban
külön-külön munkájukat rendszeresíteni fogják.
romániai m a j y a r h-ók kóuyvn apjának meg. Budapesten a százalék, vidéken családtagok jövedelmét
megrendezésére A könyvnapok meg 2 százalék, 2tW) pangóig 4.5, 2 . \ 3000 kell a váltság alapjaként figyelembe
Tizhánapi b é r i i u t kapetl a
rendezésében legnagyobb^ érdeme az ipéugőig 5, 3, 4000 pengőig 5 5, 4. 5093 venni. V közmunkaviltságot at adóhi- csangrádi
nyilasak .várnsvezetéje',
vatal
cvenkint
veti
ki,
de
az
minden
\ d-n*) pengőig 6.5. 6, 7<)0;)
Nagv Dezső, a csongrádi nvilaspárl
u íján laki folt .fér* a Eé'a AJharurimirtok pengőig
hónap első napján esedékes és azt a
van. A Jözsa Béla Athnencmn az jdei pengőig 7, ó'JOQ pengőig 8. 9330 pengőig hónap ;». napjáig kamatmentesen lehet tagja volt 1912 ota. l'.UJ-bin város0,
10.001
pengőig
10.
t5.00,>
pengőig
II,
vezető lestvérré nevez'ék ki és mini
könyvnapra többek között A követJ0 pengőig 12 százalék, ha a 200: 0 befizetni. Azt. aki nem fizeti meg, ter- ilven tevékeny részt ve'.t a csongrádi
kező könyveket adja kl: Jordáki I a 20.0
pengőt meghaladja, minden további mészetbem közmunkáén lehet igénybe- nyilasok
s. -rvezésében.
Vépelfenev
jos könyvét a francia szocialista móé- megkezdett 5000 pengő után a váltság- venni.
bűncselekmény cimén szombaton vonta
Az
alap
teljes
bevételét
iijjácpitési
'onuól és emberi arcképéről. Nagy kulcs mind Budapesten, mind vidéken
felelősségre a szeged" nép^iröság dr.
Iván ismeri erdélyi inunkásü'ó Bér 2-1 százalékkal emelkedik, de legfel- célokra fordítják Mindazok, akik köz- Csaba Sándor vezetésével
működő
munkára kötelezetlek, tehit a 18-60 •snácsa és 10 bónapi börtönre itelreu
munkások piniü könyve nagy érdek jebb 50 százalék lehet.
éves férfiak cs 1 8 - 4 i éves nők, vagy
fődésre larliial számot. Ugyancsak II
Azok a családtagok, akiknek önálló a közmunka alól ideiglenesen mente- Az ilélct jogerős.
gye'emrcméltó munka Gergely Sándor kereste vagy jövedelme .nincsen, vagy sítettek, kötelesek az erre a célra
— A méra*áre«i MaDISi aagy«tPelikánok cimü u j könyve. Ebben akiknek saját keresete vagy jövedelme rendszeresített nvoinlatvánvon a köz- kertt jétekenyréla r l é i s á v i . A móegy üzbég falu éleiéi irja le. Révai alapján kivethető közmunkaváltsága ségi elöljáróságnál a rendetgt életbe- ravárosi M.iDISz tehetséges műkedJózsefnek még Moszkvában irt Kos kisebb volna, mint a családfőt terhelő lépésétől. léhát julins l-töl nyolc nap velő gárdája nagysikerű műsoros elősulh tanulmányát uj kiadásban hoz- vátlságósszeg egynegyedrésze, a családalatt bejelenteni, hogv a közmunka- adási rendezett a mórarárosl kultorfőt térhető vá/t-ágősszeg egynegyed
részekötelezettségüknek
lényleges munka- házban vasárnap este. A nagytermei
zák ki és ez a kiadás tartalmazni ntk megtelelő váltságot fizetnek.'k
család- kívánnak-e
teljesitéise!
eleget tenni, zstifolásig mcglöllö közönség éléuk
fogja az Író -Kossuth vagy Horthy tagok együttes váitságösszege azonhm
cámü cikkét is. A kolozsvári sajtó- ilyenkor nem hatadhatja meg a csa- vagy .azt közmunkaváltság fizetésével tetszésnyilvániűlssal kisérte a váltokiadások közül különösen meg kell ládfő teriiére kivételt váltságősszeget. kívánjak megváltani.
A községi elöljáróság a közmunka- zatos műsorszámokat. Dombóvári Sánemlitenj Marx és Engels kommunista Ha aa családfőt
csaiauioi váltságfizetési
vatisagnaeiesi kötelekötete-; kötelezettség
eső minden személy dor érzéssel szavalta Petőfi .Szabadkiáltványának oly régóta nélkülözöll zetlseg ,nem terheli, a csaladtagok valt- [ r é t i é r t igazolványt állit ki. amelv a ság. cimü költeményét. A MaDlSf
^gőssiegeil M£y„keü^mf^jllapij^ai.: munka teljesítésének vagy a váltság he dalkórus népdalokat e-lot' elő jó összmagyarnyelvű kiadását.
mintha a családfő váltság fizetésére fizetésének, illetőleg a közmunka alól hanggal. id;)jd Batári Sándor művéAllatában megállapítható, hogv a kötelezett lett volna.
való állandó vagy ideiglenes mentesí- szi zougoraszáma arafolt nagy sikert.
' kiadott könyvek mindegyike a nagy
A közmunkaváltság alapja a fize- tésének lanusitasira szolgál.
Juhász Páinak. a fiatal (enoristánaz
- tömegek öniudalositásnboz és fclvilá tésre-kötelezett terhére a jövedelemadó
jövőt jósolunk. Bali Ilonka monológja
go-Pásfhoz akar vezetni. A mindjobés duellje Jurka Józseffel, nagyon
ban kiépülő román-magyar barátság
tetszeií, Bali Ibolyka operclfré&ziete
lépcsőfoka ez a kolozsvári könyvnap,
szintén. Szebbnél-szebb magyar nóde egyben figyelmeztető lehet Buda
j o g o t
k a p n a k
tákkal keltek versenyre: Kakuk Pópe«t felé is Erdélyijén már készülzsika, Pélcr Rózsika. Kakuk Erzsike
nek a könyvnapra, készen is állanak
és
Varga István Az énekszámokat
már jórészt nz u j könyvek, nálunk
(Budapest, julius 21 Az igazoló ol azok. akikel a népbiróság elé utal Batári Sándor zongoraművész kísérte
viszont csak tervezgetnek, tárgyalnak,
de a magyarországi kónyvnapol-rúí zottsagok működésével kapcsolatban lak. megszöktek és vidéki városban és tanította be. A mulatságos színdasenki nem tud semmi biztosat. I-chct,- többféle kifogás hangzott el. Legfőbb vagy Budapesten bujkálnak álnéven rabok kíiünő szereplői Bali Ilonka,
Ennek megszüntetése érdekébon el- Kakuk Erzsike, Pcler Rózsika, Kálhogy elsősorban a paptr hiány ennek hiba az. hogy azokban az esetekben,
az oka, de akkor sem lenne szabad amikor az igazoló bizottságok az iga- határozták. hogy abban az esetben, mán Piroska, Kakuk Rózsika, Balt
Ibolyka. Kiss Malildka. Daróezy Gimegfeledkezni a magyar
kulturális zoltatott ügyében olyan döntést hoz- ha az igazoló bizottság kimondja
zike.. Jurka József. Mészáros Tibor,
életnek erről a fontos tényezőjéről, nak, auiely szerint a néphiróság elé népbiróság elé való utalást.
Varga János. Rálinl Gyula. ifj. Korom
íróink nálunk Is elkészüllek már u j kell átlitani,
az tgaznltalaflal azannal lefartarSándor, Juhász Pál. Boldizsár János,
nem larléilalhalják- le azannal.
könyveikkel, a magyar közönség petathatják és a kibhall detektívFenyvesi Sándor és ifj Mózes István,
hanem a< igazallalnllnak fellebdig érdeklődve várja munkájukat, Itt
sel a reád Őrségre kísértethetik.
92 idő tehát, hogy eljuttassuk az olbezési j i f i t a n és nyngndlan
Érlrsulcsúnk szerint ebben az ügyben A kitűnőén pergő előadás Mészáros
v f l c * h«-xél»o « szabad mapvar gonhazasétálhat.
a legközelebbi uaookban törlénik'dOu i.ilKiz fáradságos rendezői munkává.
Már számtalanszor- megtör lénk hogy 14».
'
'

I város bázikezelésbe
vette a gázgyárat

q Életbelépett a közmunkáról

és közvmnvkaváttságró! kiadott
kormányrendelet

K

Letartóztatást
az
igazolóbizottságoh!
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1945 Julius

A román sajtó hazaárulónak
nyilvánítja Maniu Gyulát

MEGJELENT

A Máv. •tlitvazaHiég M M ,
hor» a Julius 1-én kezdődő kóztisitviselöi srcképes ' igazolványok érvényes ü l i diját posta utján, a 1209j szému
rsekklapen kell befizetni
A lap szerint Manin szoros kapcsolatot tartott fenn
X A le«tll-> rövid- és bazárirukeresa véres e m l é k ű Antonescu tábornaggyal
kedík julius 3-án délután 6-kor szak(Bukarest,
julius
2) Az egyik román A tábornagyot (ezen Maniu a magát
osztályi ülést tartanak fontos ügyben
lap ujabb érveket kőzöl arról a haza- önkényesen kinevező Antonescut érLeebner-tér 6. alatt
áruló és népáruló tevékenységről, ame- tette) bizalmi embereivel együtt az
Irta: dr. Magyart Irtván
Házasság. Gulyás Ilona és lyet Mama Gyula folytatott a vasgár- ország ügyeinek irányításában támoHnlassr Szilveszter hjzassáftot Uó- dista és hitlerista években. A nyilvá- gatni kell."1942 november 5-én ugyanK a p h a t
fc
•öllek.
nosságra hozott bizonyítékok rámutat- csak ő jelentette ki, hogy Antonescu
a Délmi|ttiror«iá( .
rendszerének olyan szelle* Zenei l c x l t o n és e'gvéb ujdon- nak arra, hogy Maniu azt a látszatot tábornagy
k t a d é hl vataloban
miségek
támogatásának
kell
örvengyekezett kelteni, hogy a szövetségesek
ságok H a j ó s kónyvúzletbcu.Orosz- mellett
denie, akik tóbb-kevésbbé tekintéllyel
áll,
lán-nica 8.
birnak a tömegek előtt
Hirdetmény
« valósáéban aiónban a* áruló An* KálrslaOkrt kfzizálogra Is folyóMindezekből világosan kitűnik, hogy
lontscu es annak berlini es tómai
Mindazok,
akik n folyó évben b é r
sít a Szegedi Népbank Szóvetkezet.
Maniu kapcsolatot tartott fenn a hókapcsolatai mellett tex-ókenykedett.
hér AntonescuvaL Maniu tevékeny- csépléssel kívánnak foglalkozni, tarAz adatok szerint 1942 junius 22-én, ségét minden jóhiszemű ember egyet- toznak e szándékukat még a cséplés megkezdése előtt 43 órával a
Maniu a következőket jelentette ki .} len szóval fejezheti ki: hazaárulás.
forgalmi adóhivatalnak élőszóval, ahol
pedig hivatal vagy hivatali kirendeltség nincs, Írásban: Forgalmi adóhivaVasárnapi
fafbnUbajnoki nyadi-téren Budapest és Szeged válotal, Szeged cimre bejelenteni. A begatott mérkőzések lesznek. Fél 4 óraeredmények
jelentésnek tartalmaznia kell a bérkor a női. fél 5 órakor a férfiválogaIgazgató: Dr. Bárányi János
cséplő nevét, pontos lakcímét, valaTtsra-SsFIF 9 : 1 (1:1) Góllövők tott játszik.
mint annak a területnek a megneveBakos 4. Hernádi 2, Balogh! és Papp,
—«Oozését. amelyen a cséplést megkezdi,
'Hatva Sebők (öngól). A Felsőváros az
,
Műsort
PM sz. rendelet értelmében a bérilső félidőben tartotta magát, a máso- Motoros és kerékpáros s a l a k dikban a Tisza hengerelt. Sítnonyi jól pályaverseny a V a s u l a s p á l y á n
Hétfőn rauukáselőadás Iglél iiákek. csénlök mdzsakőny vet éa cséplésl naplót Kötelesek vezetni. A mázsakónyv-jf
vezette a mérkőzést.
Diáktörténet
4 felvonásban.
Vasárnap a Tisza és az Aranykerék
a forgalmi adóhivatalnál vagy kirenKedden
munkáselőadás
Mesék
az
Máravárat—SaATE 3 : 2 ( 1 : 1 ) . Gól- motoros és kerékpáros versenyt rendedeltségnél kell Littamozis éa lebéirágépröl Operett 3 felvonásban.
lövők: ördögh Öl), illetve Papdi és zett a Vasutas-pályán.
lyegzés végett bemutatni, még a csépSernát. A hagyományos móravárosi
A
munkáselőadások
helyárat
2—10
P-ig
Kategóriakülönbség
lés megkezdése előtt. A mázaakőttyv
lelkesedés aratott győzelmet a többet nélküli versenyben 1. Gyaponyi. MegSzerda, csütörtök, péntek, szombat, és cséplést napló vezetésére, vafa'áraadó és lobban játszó StATE felelt. hívásos kismotoros versenyben 1. Franz. vasárnap, hétfő, kedd, Brodszky Miklós mint az adózásra vou-ilkozó részié>-9
(Vaintraub hibátlanul vezetett
Meghívásos nagvmotoros versenyben világhirü operettje Radnóthv Eva fel- felvilágosilásokat az érdekeltek a forSlMTE 10—Mára 10 \*i% (2:0). 1. Bodó.
léptével S z t f k l k a z o a i z o n y galmi adóhivatalban kapják meg. A
Operett
3 felvonásban.
lentiek azokra nézve is kőtelezők,
Színének, ujaágtrék kemb.-THzelFőverseny:
L
rak 3 : 4 ( « : 3 t Góllövők: Tóvölgyi (2), ökrész. Kezdők versenye: 1. Deák Julius 8-án, vasárnap délután 3 órakor akik bércsépiést az elmúlt évben ia
Rozsos. Riez, illetve Aradi (3), dr. »oborzóverseny: 1. Keresztes. Ifjúsági Zeaekeua. Jazzoperett 3 felvonásban. végeztek. .
Bednár és Benőt. A kezdőrugást Rad- verseny: 1. ifj. Papp. Selejtező verTekintettel arra. hogy a fenti beaóihy Éva végezte. Az I félidőben seny : í. ökrész. Párosverseny: .1. Deák
jelentési kötelezettséget nem teljesínagy fölényben játszott a kombinált —Károly-pár.
tők, továbbá azok. akik megfeleld
-sapat. A IL félidőben a tűzoltók erőkönyvvezetés nélkül k a z d n f e e k •
sítettek áe — vereséget szenvedtek,
"Kérjük azon fiatalembert, ki HoRzer csépléshez, aulyos pénzbircájMk tesalamon Béla igazi salamoni ítéletekTamásról hirt hozott keressen fel. szik ki magukat, a hivatal nyomat**
kel vezette • mérkőzést. Szünetben a
Grósz, Margit-u. 30.
kosán flgyelmertetl az érdekelteket,
Bérlők stafétája gyönyörködtette i
A Magyar Kemmmltta Párt vezehogy saját érdekükben pontosan teKérem
azon
urat,
aki
fiamról
Adler
közönséget.
tőségének ülése kedden délután a szogyenek eleget a Jelen felhívásban to^
György
kmszról
Hegedűs
üvegházba
kott helyen hat órakqr kezdődik.
— oQo—
hírt adott, cimét ugyanoda leadni szi haltaknak.
A SzIM felsővárosi csoportja a felSzeged, 1945 jnnlns 36.
.161 sikerült a Tisza Idei elad sővárosi kultúrházban julius 8-án dél- veskedjen.
Fargahnl rttehlatfaJ, SeageA
után 6 órakor gyűlést tart. Felkérjük
.atlétikai versenye
összes felsővárosi ifjú elvtársakat,
Vasárnap délután rendezte a Tisza az
hogy feltétlenül és pontosan jelenjenek
Szegedi' Igazoló Bizolteé^tój
• h ő idd atlétikai versenyét. A jól si- meg.
Dr. Balla Zsidóméról és a vele 10.237/1915. ig. biz. stám.
kerölt verseny eredménvei a követ
kezők:
volt két leányáról a uiult év auguszFélhlTás
tus 12-ike óta nincsen hirünk. AuscoSzentonzámok. 5010 m. 1. Ottniba
<Ti«*e) 17 p 57-7 mp. Sulydobás 1. Ilics
wilzból e napon eltávoztak. Aki tnd
Felhívom Szeged város dolgozó laKedden, julius 3-án délután 4-kor valamit róluk, kérem tegyen híradás- kosságát, hogy üki az alább megneve(BMáv) 11-51 m. 100 m. l.Varga (Tisza)
11-8 mp. Magasugrás 1. Kovács (Tisza)v a pékmesterek szakosztályi ülést tarta- sal. Fiacher ékszerész, Szeged, Klau- zett köztisztviselők és közalkalmazot160 cm. 110 m. gát 1. Verve (Tisz» nak Lechner-tér 6, alatt.
tak uépcllenes, fasiszta vagy németzál-tér 3.
17-5 mp. Távolugrás 1.-Almás (SzMTE)
Szerdán, julius 4-én délután 5-kor
barát tevékenység óról, illetve olyan
6 20 m. 400 m 1. Varga (Tisza) 546 az egészségügyi alkalmazottak taggvütést
G6f»g István Őrv. utoljára Salgó- magatartásáról Imi, amely a magyar
mp. 1500 m. 1. Dudás (Tisza) 4 p 50 tartanak a szakszervezeti székházban. tarjánban teljesített katonái szolgála- nép érdekeit sérti, a Szegődi Igazold
mp. Diszkosz 1. Ilics (BMáv) 40 15 m. Dózsa György-plca 8. (á volt Horthv tot az 57. határvadiszalakuhitnál a 2. Bizottság hivatalos helvUógében (Vá4x100 ra. 1. Tisza 49 2 mp.
Miklós-utca.)
században. Aki tud róla, értesítse fe- rosháza I. 18.) szóvqf vagy iráíME
Sulydobás:délután
1. Krsj-6-kor a fakereskeiők szak- leségét. Kiskunfélegyháza, Móra Fe- haladéktalanul jelentse bo:
Czlmcr János
Fulura-raktámdfc,
•:só (B. MÁV) 1*1.32. Krajcsó ezenkívül osztálya fontos értekezletet (art Lcchncr renc-u. 25.
<
Csermák Bé!n mértékhitelesitő íöfolmég megnyerte a 100 m-t 12.6-tal, a tér 6 szám alatt
.
.
' Kirí István tüzérről aki tud vala- ügyelö, Csapó Margit postatisztvisoló,
tavciugrást 5.81-el és a diszkoszt
Az ervesok szabad szakszervezete mit, kérem Srlesitso r hozzátartozóit dr.
Vicsav Emil várost tanácsnok, dr.
V7.78-eaL Magasugrás: 1. Makai (B. ertositi tagjait, hogy a megszavazott
MÁV) 155 cm. 400 m.: t. Fodor költségvetés 1015 julius 1 ével lejárt. Legutóbb Vasraegyében volt. Klri Irt- Mátyás Samu rendőrtaoácsos, dr. Vealilln Sándor tanügyi íocalmazó, üksl.MnDTSz) 1:20.5. 1(100 ra.: 1. Hoffmann 1045 iuliins 1 étő; kezdvc.ii tandíj yánne, Szegcd-Domaszék 439.
léty Sándor v jro.M sege-i n >ilvánlarlÓ,
(MaDISz) 3 24 5. 4x100 m .-. 1. B. MÁV újból mejráílnpittatolt éspedig tiavi
Keresem fiamat Komáromi Istvánt, dr.
Csctry Lajos pénzügyi tanácsai,
501
•
Ingdfj, melynek összege a szakszer- aki az orosházi fogafolt tüzéreknél szol- Lakatos
Islván pénzügyi tilkír. »lr.
—oOo—
vezet helyiségében tekinthető meg. gált. Utoljára december 14-én Sátoralja- Deménv J.
Alajos inai-kamarai főtidiár^
Felkérünk
minden
tagol,
liogv
a
megújhely
kornyékéről
adott
étetjelt.
Ha
Kosárlabdatorna az SzMTE- állapilolt tagdijat a fennálló hátralék- valaki tud róla. értesítse Komáromi
pályán
kal egviilt sürgősen befizetni szíves- Gyulát Szeged, Pacsirta-utca t.
mert a nagyobb hátralékKeresem Tóth B. Lászlót,/* akit
Az SzMTE kétnapos kosárlabdafor- kedjenek.
ban levőket a tagok sorából töröljük, utoljára Kaposváron láttak november Ödön piarista tanár, Treffllk Iatrln
rtáj.inak eredménye a következő:
volt egyetemi müveze'ő, Husztt JeúS
raig
a
többi
hátralékosok
nemfizetés
25-én. -f.iine: G/2 kiegészítő zászlóalj volt kollégiumi gondnok, Szőlősí Sán1. Lágymányos, 2. SzMTE,
esetén
10
százalék
inknsszódij.-it
lesz(cipész).
Aki
tud
róla,
kérem
szivesked.
3. Tisza.
kénytelenek külön megtéríteni. A jék értesíteni. Tóth B. Lászlóné, Szeged- dor kollégiumi portás.
Nók; 1. Dózsa TE, 2 SzEAC, 3. nek
Szeged. 1915 junius 30
kimutatás
megtekinthető minden hét- Felsökózpont. Balástya 108.
Tisza.
köznap
reggel
8—10
óráig.
Elnökség.
Dr. Aiitslffy György s k .
Oitme Béla C: «t". tábori számú
Hétfőn délután ugyancsak a Hua bizottság litkira, tb. tanácíiiofe.
repülőköteléknét" volt. Felkérek minKeresem fiamat, dr. Szomora Jó- denkit, ha valamit tudnak rola. tudasb e l v á r o s i
M O Z I
Felhívás
zsef tart főhadnagyot. Tábori szám sák szüleivel Szeged, Gróf Apponvi
A: 205 volt. Szomora József Szeged, Mbcrt-nlca 23., vagy Somogvitclcp XIII.
Ma és mindennap f
Felhívjuk
a
községi elö'JáréságekM
I atca 803 sz.
'
'
Vásárhetvi-sugárut 105.
és
nemzeti
bizottságokat,
hogy a MunVétek Lajos honvédet keresi édeskisszövetkezet bércsép:é«t s-állal. Boanyja.
Kiskundorozsináról
ment
el
a
A legmulatságosabb bohózat.
0/1. táb. pótzászlöaljal Murakirályra. jolcntéscket a Munkásszövetkezet IroMozik műsorai
Salamon Béla
Értesítést kérők. Dr. Száva Szeged, dájában kérjük eszközölni.
Karzé Mazi:
személyesen lép fel.
Klauzál-tér? , 11. cm. 7., vagy Újszeged,
Munkás* zAvetkezcf.
Ma és mindennap bemulatjuk Bónvi Népkertaor 5a.
Egyidejűleg:
Dar*lhr l.amaar pompás filmje, a Adorján ..Négyesfogat ximü nagysikerű
Rabonrzai István tüzértizedes 7. 710
regényének filmváltozatát: Gyárra Totáb.
szám. Aki Ind felőle valamit, értevábbá: Mafirt-kráaika uj magyar hírsítse aggódó édesanyját, özv. Bakonadó,
(Orkán >
czai Anlalné. Csanádpalola 503. sz.
vesz, vajy bec«;íré|
Széchenyi Maxi:
Megelőzi a legírlsebb Matlrt-hiradá.
Ilegedtts Mihályról. Szombathelyen fi
!•
u j «•.
f
kezdett: mtownegyed , c» lei i
Ma Olajváras Azonkívül Mafirt- rohamtüzérnek lett beosztva, aki bő|fj\r!i-ve<H- d <-. 11-12 orn? (s a/ e*oudát krónika. Figyelem' Előadások kezdete vebbet tud róla értesítse Hegedűs .láI -Heti elótt le' (S-avil.
fél 3, negyed 5 ós ti órakor.
nosnét, Kistemplomtanya. Posta.
vásárol a Rókusi Konzervgyár

A «üdAtubarkuló*!«

kér- és gvéivtatának
kompendiuma

S P O R T

Szeged Városi Színház

MoloroS'Számok:

KerókoJrosszámok:

üzenetek

Párthireh

Kitud róla?

Szakszervezeti hírek

Ifjúsági számók.

Férfiak \

VONÓSNÉGYES
HURRICAN

Gyümöicscefrét
Gyümölcsöt

OCLM \r. V Anonsz IG

(hróhirletéseH
Adás-vétel
tte vrgcvBitemé.t.vl. tóm*"bél veget
vésze ; magas áron Bélyeakereskedés.
lskoln-utca, a fogadalmi lemplommal
szrmbet^
llastnáll te-akat, fogsorokai magas
Áron veszek, Weisz fogtechnikus, Kolrsev-utea 10.. földszint 3
K«v«, nyerset és pörköltet a leg
macasahh áron vásárol háztartásokból
is Meinl-fiók, Kárász-utca 6.
Bár- és csontenyv kizárólag keres^
kedők sa<»v iparosok részére kapható
Mnevar Elelmiszerszállitó, Felsötiszanart 12. szám alatti telepén,
At a'gvül plébánián eladó egy szivónvotnó kerti fecskendő schlag nélkül
,'s sok ácskapocs állványtartó szögekké! együtt
Rokkák csinos kivitelben kaphatók
KfiKő Csongrádi sugárul lő.
Fogaskocsma mellett.
7 mélcr sötétkék bársony eladó
Cim. Szent Mihálv-u. 1. Varroda
GyfinvArfi mosott Kvnpiu eladó
SoniogvUelep, 29-os ulca 727.
Snlteil. békebeli 100 •h-os érkezeit kapható V|gh THalszertárhan.
Tisza Lnins-körut 53.
Szép fehér, mélv kocsi eladó,
sportkocsi elcserélhető kukoricá
ért fióiva-ntra 12.
Oxigén- és a m m o n i ő k p a l a c k o t
keres megvételre a Hangya Hűtőház. Ilona-utca.
Mély gyermekkocsi és e g y h a s z
nált varrógép eladó Somoevite
lep. 12-es ttlca 750.
Makulalura nagyobb
mennyiségben eladó. Érd. Révész, Felsüli sza pari 27.
Egy fllrf f ü r d ő k á d rladő. Csilag-ulea 12.
Fgy szekrény eradó. Szent Lászlóa Ica 0.
Rutorok és befőltesüvegek elülök. Felőfi Sándor-sugárut 48
Eladó 3 nagy láda, zárdai polg.
sk. sapka, könvvek II. és Ill-ikos.
'lorhás-ulca 11.
Inzulin eladó, vagy mézért elcserélem FelhŐ-utca 13.
Pianlnót kifogástalan űllano'bnn
vennék Molnár. Széchcnvi-tér 16.
I L emelet 4.
S ' a r d a r d szuper, kis varrógép, s l h
eladó. TyÜvárin-ulca 2. udvar.
Fehér mTly gyermekkocsi eladó,
üverlvámos-ttlca 0 , félemelet 7.
Nyers gvapjul megvételre keresek. rézgáticot szalonnáért, vapv
zsírért cserélek. Kelenicn-ulca 7-cukrászda.
K'adA narrr. sötétszürke b.iránrbőrbekecs, egv fekete nöi kosztüm. "Londoni-krt. 2b, özv. Dellyné.
Cramofon'enierekef, villanvgramafonf, villnnvmofort. ventillátort, trans'ormátorokat. vádiólámpákat, keskenyfilmet, wolt és nmpermérrt műszerekét,
*«h. inacas áron veszek. Segesvárv és
Kalona műszaki vállalat. Feketesas-u. 16.
Valádl perzsa összekötő 100x150 cm ,
ugyanott kerékpár eladó. Tisza Lajoskórul 66. I cm. 5. ajtó.
Sülét'ziirke férfiöltónv magas alakra cukorért és pénzért eladó. Megtekintbelő délután 2-5-ig. Somogyitelep II.
uíca 20.
Jákarbaa levő világos férfiöltöny
kisebb alakra eladó. Deák Ferenc-utca
szabómühely.
FJaié modern uj komnlclt konyhaberendezés és egy pár fehér bőrtalpú
cipő. t'jszeged, Népkerlsor Ib.
Fiadé jó fejős kecske fiával. Láncborona és paraszlkocsitengelyJ eicserélhrtó. Hóka-u. 17.
Tettesen ni finom férfiruha eladó
magasabb alakra, Ltáró Jósika-utca 71.
Ilárontaüás tükrösszekrénv sürgt.
sen dadó, 2500 P. Soinogvi-utca 15. cm

[réígIUC
i
l

Fgv 'ókorban lévő fcbér sportiucsi »• a ló Somog'itelcp III. uten
FM. s ' á m .
Egy uagv. fias " m k o c a d i s . " ó
: Pá » eladó. H ' sz-utea 8.
37 - bő talpú n< I cipő és két
vtgv
idézsa eladó Tisza Lajoskó u 19. I. 3. Keltőtől ötig.
Két . salád méh eladó. Szabadkai-u' 4.
Egy férfi Singer varrógép eladó,
-ándorfalva, Altila-nlca 5.
Madonnakép, ttj 37-es női sevróipő eladó Oltványi-utca 8.
Eladó Jó fekete férrifélcipö és
c \ é b apróságok. Zoltán-utca 19.,
"jldszint.
DrtreMaláska eladó
Délibábtdea 25.
Eladó egy fejőskecske. Somogvilelep. 11. utca 097.
Középszürke angol szövet férfiöltöny eladó. Béke-utca 15/a.
F.'aáó permetezőgép. fürdőkád, kerltésráos. vashordő. párevezős csónak,
'rógép, asztnttflzhelyek, ujak. Szent
Ferenc u 13
Napszemüvegek minden srinhen,
méltánvos árban mig a készlet
tart. kaphatók Vigb Illatszertár*
bnn, Tisza Lajos-körut.
Fgy fehér mély gyermekkocsi
-'ndó — Vörösmnfty-űtca 7. szám,
az nch arhán.
Jó celofánt minden léteiben
veszek Honvéd-tér 8., Tszt. 10.
Eladók .10-os prima női cin ők,
ezüst zseb '."a, táskagramofon, Lengyel-ulca 21.
Egy kecske eladó Tápén, Szamos-sor 43 Vőnek! Antalnál
l l j k o n y h a k r e d e n c eladó. Hor*
thv-telcp I b

ANGÓRA*
f o n a l á t minden mennyiségben
veszek ( } / t r c l o s J Szenthárom- - — - — s á g - u t c a 27.
Délelőtt 9 - 1 2 és délután 2-5-lg.

LakéA
•?CP műviül adok, ki szobn-konyhás lakáshoz iulte.t. F g v u j Singer
varróién eladó Párisi-klörnt 43/'b,
*?4rn-*nvoMs óssz'ronfortos lakás
kéK-nbás kertes magánházzal elcserélhető. e*v nár -K-es msgasszáru cipő
eladő, Taknréktár-ntca 3, I. em.

Fofi!aHco«á§
Főzésbe* értfl. mindenest felveszek özv Wintern-tz Izidorné,
Tisza Lajos-körut 23., I em.
Fényképévctanu'át vagv kFtrtót
felvesz Kozó fotó, Mikszáth Kálmán-utca 11
lletfedft'aillást vállal dr. Belle
Ferenc. Maros-u'ca 20
Fgv jó bizonyítvánnyal rendelkező főzőmíndenest felveszek. —
Margit-utca 30. II em 2.
Egy ögves mindenes azonnal felvélclik. Rákóczi-utca 33.
1 3 — 1 4 éves
keresek fejéshez és kisebb gazdasági munkához HoMó-titea 7.
II áró 5 napón a reggel 7—'0-'g
•Ifoglullsággttl frí vétetik. Párisirörut 10,. I Elkánné.
Gyermek«zernő InteTIgensebb uŐ
házi munka végzésére felvétetik. Kólii. 4., I 5.
Perfekt
gép- és gvorstrónő.
uénziárkczetcsben is iárUis, állást
keres. Debrcceitl-utea 33.
Vask«rcKkedőiegé(I állást keres
Tini. Újvári Ggörgy Szeged-KiVvhnlotn 1115
Fisla! nő keres elhelyezkedést irodában, revelonŐi, va>ry egvéb alkalmazást. Szíves ai*nlntokat
„Meghizliató lelieére a kiadóhivatalhoz. Ugyanez hulorozolt szobát keres.
Drayéri*. vagy illatszeriparban iárt i«, meg!, -ható, ]ómegielenfsű, eladásban ü<yes bö'pyet keresek Érdeklődül

flttl

Ktgy - u

2. I 2., 4J-6-lg, Konorótlmál.

'ztaríagarantált ü8 *zázalc«o* rézt?
. _ ^
Flle'iiraelr nyugiijas embert felvelommal Q r i 4 n K : Sz» nlh:irom- szek,
ZHvnv utca 44
.
kapható,^. r ^ Z . s á : < - utca 7
I
Zon-nrabaagaláat
ée
javítást
vállal
Délelőtt tl-12 és délután -5-ig
\
-•-l-.HAVmV árenr»-Hménv I Kallay, a Zenede hangolója. Szilágyi-

1945 Jullui 3.

Szegedi Igazoló Bizottságiéi.
11.209/1945. ig. biz. szám.
Négy l»»»napos m a l i c o l cserélek
Tárgy: A szolgálati helyükről eltátüzc!öan\;igért. Szél-utca 36.
vozottak igazolása.
I M x M spolcttás ablakokat adHirdetmény
nék zsírért. Klebelsbergtclep, Szt.
As ideiglenes nemzeti kormány,
Imre-tér 8.
.
Bielklibelsöt cserélek fáért és 3.300/1915. MEsz. rendeletével a szolgálati helyükről eltávozott közalkallisztért. Szabadság-tér 3.
Férfiruha süldőért elcserélhető. mazottak igazolását újból szabályozta,
A rendelet 1. §-a kimondja, nogyj
Tisza Lajos-körut 2 0 , II. em. 5. • Az
a közalkalmazott, aki a vörös
délután 2—6 óra kőzött
hadsereg bevonulása előtt szolgálati
L'J zománcedényeket, dolgozónad- helyéről eltávozott igazoló nyilatkocarágot és szögeket cserélek szaíonnáárt, Iában, vagy ha Igazoló nyiíalkozatál
zsírért vagy füstölt hasért. Szenthé- már a jelen rendelet hatálybalépéromság-u. 45, bejárat a kőrút felől séig beadta, igazoló bizottsági tárgyaf.lelenért jó gvermek sport- vagy lásán köteles nyilatkozni arról, hogy
másféle kocsit megvételre keresek, Ke- az ország területét az 1944 októben
lemen-utca 7 , földszint t.
15-ik napja után elhagyta-e. Ha a
Kukoricát adok malacért Ve- szolgálati helyéről eltávozott közalknl*
mázott ugy nyilatkozik, hogy az orresács-utca 25.
szág területét nem hagyta el, ezt n
Egyéves ilazné elcserélhető csikóért körülményt egyszersmind kellőképp
vagy iiszőborjuérL Tápé, Kossuth-utca valószínűsíteni köteles.*
69. szám.
A 2. §. szerint: >Azt a közalkalmaNégvévM elsőrendű paripát elcse- zottat, aki az 1944. évi október 15.
rélnék fias vagy hátas kancáért, eset. napja után eredeti szolgálati helyéleg ráfizetek. Fodortelep, Kőrűsi gátőr. ről önként vagv bár az u. n. Szálasikormány utasítására, dc egyébkén!
személyére nézve egyénileg megállaKU10n!61ék
pítható kényszerhelyzet fennállása
nélkül távozott el a Duna—Ipoly voDr. Sebők F é m m é hazaérkezett, nalától nyugatra eső országrészbe —
zongoraraktára Petőfi Sándor-sugárut 13, — nem értve Ide Budapest székesujrn megnyílt Kéri bérlőit nála fizes- főváros területét —, ha az igazol*
senek.
bizottság az eltávozás körülményeiMezigazdasáül termeiák' A DélvI ről és a közalkalmazott előző magadéki Munkások és Parasztok ..Hafnal" tartásából azt állapítja meg, hogy az
Szövetkezete bércséplést vállal. Igénvlés eltávozás oka a közalkalmazott nébejelentendő « szövetkezet Irodájában, metbarát vagy fasiszta politikai meggyőződése volt és a közalkalmazott
Tisza Lajos-körut 49.
Motylalanftsa ruháját, még nem ebből a meggyőződéséből folyóan teljesített kitelepülési helyén a Szálastkéső. Kipróbált naftalin molyta- kormánvnak szolgálatot, az 1080/1945.
lanitó kapható Vigh liJalszertár MF. sz." rendelet 20. fi-a (2) bekezban. Tisza Lajos-körut.
désének 4. pontjában foglalt rendeJElveszelt női kerékpár két he- kezés alkalmazásával meg kell foszlyen hepgeszlve Bosch-dinamóvnl. tani állásától.'
A 3. g. szerint: »Azt a közalkalmaNyomravezetőt jutalmazom. Barzottat,
aki az 1911. évi október 15.
ta. Szücs-utca 7.
napja után önként vagy bár utasításAkácluskó eladó és 15 m. 8x35 ra, de a személyére nézve egyénileg
mm. lapos vas gömbvasért el jelentkező kényszerhelyzet fennállácserélhető. Bccsci-utca 12.
sa nélkül az ország területéről NéH á r o m lánc bttza. három lánc metország, vagv a németek által megárpa résziből levágásra átadó. — szállott valameiv más ország területére távozott, az 1080/1915 ML sz. renHattyu-ulca 10.
detet 20. g f2' bekezdésének 4. pontSzénpor és salak együttesen el- jában foglalt rendelkezés alkalmazd
szállítható ingyen. írógépet
ve sával meg kell fosztani állásától.'
A rendelet 4. g-n kimondja, tiogy:
sr^nk. Széchenyi-tér l i
Kivesztettem bőrtárcám pénzzel, »A 2, illetőleg a 3. §. eseteiben kényiratokkal, a megtaláló a pénzt megtart- szcrhelyzel fennállását a közalkalmahatta, csak az iratokat szolgáltassa zott tartozik kellőképpen vnlószinüsiteni. Arranézve, aki mint katonai vagy,
•issza. Felhő-u. 11.
munkaszolgálatos kötelékben álló személy az ország területéi zárt alakulattal. abba beoszlotlkénl hagyta el, a
kényszerhelyzet fennállását vélelmezUziattikM nim vtna Milftttifft a uirtj ni kell.*
'
A rendelet 5. §-a szerint: >Ha a
Feleségemtől, Süli Györgyné szüle- Némelország. vagy a németek által
tett Kovács Piroskától külónváltan megszállott valamely más ország teélek, érte semmiféle felelősséget nem r ű i d é r e távozott közalkalmazott ügyében az igazoló bizottság a jelen renvállalok.
delet hatálybalépése előtt mar hatáSfl'l György szűcs, Fecske u. 5h. rozott, az 1080/t945. ME sz. rendelet
25. gta értelmében, a közalkalmazott
ügyének újbóli tárgyalását kell elrenKözellátási Hivatal, Szeged.
delni, kivéVe, ha a külföldre távozott
közalkalmazottat az igazoló bizottság
3787/1945. szám. .
az 1080/1915. ME sz. rendelet 20.
Tárgy: Kenyér árának ujabb meg- g-a (2) bekezdésének 4. pontja érállapítása.
telmében állásától megfosztotta.'
Felhívom azon közalkalmazottakat,
Értesítem a város közönségét, hogy
julius 2 napidtól kezdődő hatállyal akik igazoló nyilatkozatukat még nem
be, hogy azt ezután kizárólag
a kenyér árát kllónkint 3.20 P-ben adták
szolgálati utón" terjesszék elő és minállapllom meg.
den escll/en csatolják hozzá az államrendőrség politikai osztályának igazoSzeged, 1915 Junius 30.
lását, hogy ellenük eljárás nincs foKözellátási Hivatal. lyamatban,
azonkívül egy nyilatkozatot arról, hogy 1944 október 15-jke
Kózellá'ásl Bivatal. Szeged
után hagyla-e el eredeti szolgálati
helyét és távozolt-e el a rendeletben
3760 1945. sz.
megjelölt országrészbe, vagy esetleg
küllőidre.
Ilirdelmény
E nyilatkozatok nélkül az Igazoló
nyilatkozatot a bizottság a Jövőben
Értesítem a város közönségét, hogy figyelembe nem veszi, mint tárgyaCsongrád vármegye, Szeged és Hód- lásra alkalmattant.
mezővásárhely thj. városok főispánja
Szeged, 1945 junius 28.
2 n - m V K. E. szám alatt kelt végDr. Antaiffy GvSrgv s k ,
hftfározalával a gazda közönség érdekei. tanácsnok, a bizottság titkára.
nek figyelembevételével a vágómarhák
árát a mai naptót kezdődő hatállyal
az alábbiakban állapitolta meg:
bclelös szerkesztő: Szirmai Istria.
L rendű vágómarha kg-ként élőFelelős kiadó: Koncz László.
súlyban 30, II. rendű 25, III. rendű 20
Kiadja:
IV. rendű 15 pengő.
Hírlapkiadó KftSzeged, 1945 junius 30.
Szerkesztőség: Jókal-atca 4.
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