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Valentiny Ágoston igazságügyminiszter
benyújtotta lemondását
Valentiny fékezőhatást! működése elvi ellentétbe kerüli sajáf pártja,
a Szociáldemokrata Párt felfogásával
A Szociáldemokrata Párl központi vezetőségének hivatalos
közleménye
Valentiny
elejtéséről
(Szeged, julius 9) Alig egy hete.
hogy éles harcot hirdettünk ar igazáágügyminiszter ellen azza! a rendelettervezetével kapcsolatban, amely
külön igazságügyi nyomozótcstülct lélesitcsét javasolta. Rámutattunk, hogy
B külön minisztériumi rendőrség felállítása gyengilené a demokratikus államrendőrséget, amely egyetlen éles
fegyverünk most a reakció egyre támadóbb megmozdulásaival szemben.
Emialt támadtuk Valentiny igazságÜgyminisztert, aki éppeu
Szegeden
tartózkodott és a Szegedi Népszavában gőgösen válaszolt nekünk és vádjainkra mindössze azt a megjegyzést
lelte, hogy ~ mi nem vagyunk demokraták. Második lámadó cikkünkben megállapítottuk, hogy az igazságügyminiszter e rendelettervezetével
Ks a népbiróság működésének tökéiellen irányításával szintén beállt a
»fékezők« közé, akik a reakció ellen'
harcot hátráltatják. Megállapítottuk
Bzt is, hogy saját pártja, a Szociáldemokrata Párt is szembeszállt Valentiny törekvéseivel és idéztünk Szakajts Árpádnak a Népszavában meg-

t

flent vezércikkéből, amely idézetet
élségtelenül Valentiny ellen irányullak. A Szegedi Népszava egy fölényeskedő szerkesztői üzenetben tagadta ezt és holmi »mucsai mellékmondatokat. emlegetett velünk kapcsolatban. A Szociáldemokrata Párt
helybeli orgánumának nagyon gyenge
kapcsolatai lehetnek saját pártközpontjával, mert ime, mi lájékozottabbhak bizonyultunk az olt
uralkodó
hangulatról és álláspontról Valentiny
ügyét illetően. Ezt bizonyítja a budapesti Népszava vasárnapi számában
megjelent közlemény, amelynek idevonatkozó részét szószerint közöljük:
.Csütörtökön este a Szociáldemokrata Párt központi vezetősége
'Szakosíts Árpád elvtárs elnöklése
mclletl behatóan megvitatta az időszerű kérdéseket és ezek sorúban
különös figyelmet szentelt a reakció elleni küzdelemnek. Megállapította a pártvezetőség, hogy ebben
a küzdelemben különös jelentőséget
nver a kél nagy munkáspárt és a
szakszervezi tek tökéletes 6a szoros
együttműködése. A Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommátni-t.a Párt egyértelműen árra tö
rrkszik, hogy ennek az együttműködésnek az útjából minden akadályt elhárítson és egyre zavartalanabbá tegye a két párt viszonyát.
Megállapította a pártvezetőség, hogy
mind a két párt elszánta magát
arra. hogy az együttműködés gondolatának a mozgalom minden teriileién a le-.erélyesebben érvényt
szerez a vidéken éppúgy, mint "a
fővárosban és környékén, a poli.tikui élet területén csakúgy, mint
a?, üzemekben. Ez annal könnyebb
feladat, mert ugy a két párt vezetősége, mint tömegei teljes mérfékben átérzik a szoros cgyülthaladús szükségességét. A párlvczclőség foglalkozott a rendőrség kérdésével Is. Teljes cgvelértésbcn *

Magyar Kommúnista Párttal azf a
ton elvtárs számára elkerülhetetvéleményét fejezte ki, hogy az uj,
lenné vált a konzekvenciák levodemokratikus rendőrséget óriási felnása. A pártvezetőség mély sajnáadatai teljesítésében miiulen erőlattal állapította ezt meg,
mert
vel támogatnia kell s egyszersmind
egyébként Valentiny elvtársat hűa két munkáspárt feladata az Is,
séges párlembernek, derék és feddhogy ezt a rendőrséget az oda nem
hetetlen szociáldemokratának tartvaló elemektől megtisztítsa.
ja, aki idáig példaadó módon teljesítette a mozgalom iránti kötoA pártvezetőség végül foglalkoJességét és éppen ezért a Szociáltcott Valentiny Ágoston elvtárs,'igazdemokrata Párt és annak vezetőiságügyminiszternek az egyik legsége bizton számit a munkásmozhtóbbi minisztertanácson telt azon
galom más területén értékes mun(előterjesztésével, amely ismét nyilkájára.
vánvalóvá telte, hogy a párívczc» Valentiny elvtárs — ugy tudjuk
íöség felfogása s Valentiny elvtárs
Jogi felfogása között, valamint az
— lemondását már a hélfői napon
acolt helyzet megítélése tekintetéátnyújtja a miniszterelnöknek.*
ben olyan alapvető különbségek
Valentiny Ágoston egyébként szommutatkoznak, hogy Valentiny 'Ágos- baton Szegedre érkezett, majd vasár-
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nap Medgycsegyházára utazc a , ahol
pártgyülésen szólalt fel. Hétfőn reggel
visszaérkezett Szegedre, ahol megerősítette lemondása htrét. Valentiny
9 órakor autóij visszautazott Budapestre.
Valentiny Ágoston tehát megbukott
ós a külön igazságügyi rendőrség felállításából semmi sem lesz. Minden
okunk meg lenne a Iriumíálásra, dd
mi csak annak örvendünk, hogy sikerült ezt a fékező erőt kiküszöbölni
a reakció ellen most meginduló offenzíva lendületéből és a két munkáspárt együttes küzdelmének harmóniáját ezzel u'ból megerősíteni. Nem
személyi harcot folytattunk Valentiny
ellen, hanem elvi kifogásaink voltak!
igazságügyminiszteri működése ellen
éá ime kiderült, hogy saját pártja
is a mi álláspontunkat osztotta ebben
a kérdésben. Hisszük, hogy ez az
incidens a két ragy munkáspárt egységét mégjobban összekovácsolta és
az együttesen indilandó reakcióellencs offenzíva, amelyben á FüggefIcnségi Frontba tömörült többi piW
tok is lelkesen támogatnak, elsóprS
erejű lesz és végleg felszámolja a
demokratikus Magyarország belső el*
fenségeinek frontját.

Szétnyitható vas pontonhidat épitenek
Szegeden tizenhatmilliós költséggel
•egnldásfcént vas pontonhidat építene* a Tiszán. A hid a közepén
szétnyitható fesz, tehát a hajózást
nem akadályozza. A hídfők erős vas
alapozásánál fogva attól sem kell tartani. hogy a jégzajlás elsodorja.
Az u j hidat a jelenlegi pontonhíd
helyén vagy ennek közelében építik
fel, mert ez a hely esik a főút-

vonalak, a Nagykörút és a Temesvári-körűt vonalába. Ugy
tervezik,
hogy az építkezéshez rövidesen hozzáfognak. mert a hídnak októberre
vagy novemberre el kell készülni.
Az épilés költségeinek egy részé!
a kereskedelmi minisztérium viseli,
de a városnak is ua-vobb anvagt áldozatot kell vállalnia belöie.

Halálraifélték és kivégezték Budapesten
dr. Toronyi Károly tömeggyilkost

Szlifka István kegyelmi ügyében túlzott határozatot később közlik a nyilvánossággal.
.
Dr. Toronyi Károly halálos ítéletéi
a kihirdetés után két órával a törvényszék fogházának udvarán végrehajtottak.

(Szeged, julius 9) A napokban Szegeden járt Pozsgay kereskedelmi minisztériumi államtitkár és tárgyalásokat folylalott a város vezetőségével
a szegcdi közúti hid kérdésének megoldásáról. Az államtitkár és á város
vezetősége megállapodott, hogy addig
is, amig a közúti hid véglegesen helyrcállilhaló lesz, ideiglenes, de tartós

Bűntársát, a szadista
a

keretlegényt
népbiróság

(Budapest, Julius 9)' A budapesti
népbiróság dr. Pálosy-tanácsa hatalmas érdeklődés közepette tárgyalta
dr. Toronyi Károly és Sztifka Istvin
bünpörét. A vád szerint Oroszországban a szolgálatukat teljesítő munkaszo'gálatosokknl kegyetlenkedtek és
sok ember halála terheli lelküket.
Toronyi, mint az egyik munkásszázad parancsnoka azt a kijelentést telte, hogy addig a kerellegénység ne Is gondoljon szabadságra, amig egy zsidó él a
munkásszázaábóL
Az elvetemült lelkületű kcrctlcgénység — élén Szlifka Istvánnal — en
nck megfelelően Is viselkedett Sikerült a niunkásszázad 420 lőből álló
legénységének létszámát az embertelen bánásmóddal 20-ra »csökkeulen!«.
Dr. Toronyi halk hangon adta elő
védekezését. Nein vállalta tetteiért
a felelősséget. Szlifka István hasonlóképpen tagadta a terhére rótt bűncselekményedet, közben zavaros ellenlmondásokba kevcredett.
A kihallgatott tanuk elmondták,
licgy dr. Toronyi mini elegáns
főhadnagy valóban személyesen
nem kegyetlenkedett, de az nta-
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A keretleSzlifka —
valószintttvolt

Az átélt borzalmakról még a főtárgyalás során is reszketve beszéltek
a tanuk.
Dr. FenesJ Ferenc népügyész vádbeszédében a legsúlyosabb ítélet kiszabását kérte,
A népbiróság rövid tanácskozás után
emberek törvénytelen megkinzafosában és kivégzésében mondotta ki bűnösnek mind a kél
vádlottat és mindkettőjüket balálra itéltc.
Mivel a vádlottakat a háborús bűntett, illetve a rablás büntetto alól
felmentették, c halálos itélct
jogerőre emelkedett. Fellebbezésnek helye nem volt.
A népbiróság ezután a kegyelem
kérdésében tanácskozásra vonult viszsza. Ennek eredményeképpen a lanácsvczctő kihirdette, hogy
az elsőrendű vádlottal, dr. Toronyi Károlyt nem terjesztik fel
kegyelemre, az ítéletet két órán
belül végre kell hallani

A munkabérek
kérdése
a szegedi gyárosok uiiáépítési értekzelete
előtt
(Szeged, julius 9) Nagy érdeklődés
mellett folyt le szombaton délután a
mérnökszakszervezet rendezésében n
szegedi gyárak és ipartelepek tulajdonosainak, vezetőinek értekezlete. Ai
újjáépítésre, a termelőmunka fokozására vonatkozó' fontos kérdések kerültek megbeszélésre.
Elhatározta az értekezlet • a munkabéreket illetően javaslattal fordulnak
a szakszervezeti bizottsághoz, hogy a
budapesti kollektív szeriedéit érvényesítsék
Szegeden is. Elgondolásuk szerint különbség csak a munkabérek nagyságában volná, amennyiben Szegeden a
piaci áraknak megfelelően 15—20 százalékkal alacsonyabban állapítanák meg a
munkabéreket, mint Budapesten.
Hosszas megbeszélés fejlődött kl a
gyárak nyers- és segédanyag ellátása
körül. Az iparügyi miniszteri biztos
jelenlevő képviselője mcgnyuglatólag
kijelentette, a miniszteri biztos mindent
megtesz, hogy szénnel és nyersanyaggal
lássa cl a szegcdi gyárakat, de egyéni
kezdeményezésre is szükség van.
Pál Armand gvufagvári igazgató indítványára elhatározták: a mérnökszakszervezet kérdőívet bocsát ki a gyárak-
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A város ragaszkodik a Gázgyár
házikezelésbe

hoz, hogy milyen anyagokra van kütöaösen szükségük és mibeu van felosls*
gük. Ilyen módon nemcsak a miniszteri
biztos kap adatokat aa auyagbesserzésra vonatkozólag, hanem a gyárak egynás kisegítésére megmozgatják a helyi
A Központi Gáz é§ Villamossági Rl. megbízottal Szegeden
tartalékokat
tárgyaltak a város vezetőségével
A gyári munkásság ellátásának megjavítása körül fejlődött kl ezután vita.
(Szeged, julius 0) Szombaton Sze- végig kitart.
Balta Ferenc mérnök Indítványozta, lé- gedre érkezett a Központi Gáz és
Ami a villanyegységár emelését Iltesítsenek a szegedi gyárak " e r v e t Villamossági Rt. két megbízottja, Bo- leti, a központi igazgatóság megbíamely központilag intézné ax iparcikkekdéesl István főmérnök és dr. Relner zottai kijelentették, hogy a miniszter
cseréiét detmisur&t. Az indítványt az érlegnfébbl tízszeres vBlaayegységár
tekezlet elfogadta. A mérnökszakszer- József ügyész, hogy tárgyaljanak n emelését tekintik irányadónak. Éles
vezet kérdőívet küld a szegedi gyárak város vezetőségével a szegcdi gázüzemi bizottságaihoz, valamint igazga- jyár ügyéről. A város részéről Déaes vita fejlődött ki ekörül a kérdés kötóságaihoz, kivánnak-e csatlakozni eh- Leó h. polgármester, Ráaa Béla ta- rül, a város képviselői a legerélyehez az akcióhoz és milyen iparcikke- nácsnok, dr. Csonka Miklós főügyész, sebbea visszaalasifofták ezl az állásket adnak cserébe élelmiszerért A kér- a jogügyi bizottság tagjai vetlek részt pontot, arra hivatkozva, hogy a midőivek anyagának feldolgozása után is- a tanácskozáson. A megbeszélések va- niszter nem szólhat bele a város és a
mét összeül az értekezlet, hogy meg- sárnap egész délelőtt tartottak. Ennek gázgyár magánjogi vitájába, amely
oldja a munkásság jobb ellátásának kérdését
során a város ragaszkodott eredeti törvényes szerződésen alapul. Ha ebálláspontjához, hogy bázlkezelésbe ve- ben a kérdésben nem volna lehetszi a gázgyárat és bejelentettéi e séges a megegyezés, a város válaszÚjból szabályozzák
elleti az áttáspoalja mellett mind- tolt bíróság elé viszi az ágyét

Szegeden a
engedélyek

tartózkodási
kiadását

Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg
a többrendbeli gyilkossággal vádolt
Mogán Jánns bűnügyének tárgyalása

HÍREK
Szolgálatos gyógyszertárak
Borbély József, Tisza Lajos-kórnt 28
Telefon: 22-68. Nagy Gy. őrölt. K.
Hangay Levente d r . Boldogasszony*
sugárul 31. Zakar örök. Máthé Mihály,
Valéria-tér 1. Telefon: 16-95.
-ooo— Farkas Mihály bellgyl államMkár lesz. Az MTI jelenti: A belügyminiszter előterjesztésére Vidovics Fereoo
somogymegyei főispánt állásától felmen*
tették. Dr. Zöld Sándor belügyi államtitkár lemondott, helyette a komrr.ii>
nista párt Farkas Mihály kinevezéséi
javasolta.
— Dr. Viola Gy.rgy tiszti főorvos
Hódmezővásárhelyen.
Dr. V i o l a
György városi tiszti főorvos szombaton
Hódmezővásárhelyen tett hivatalos lá>
togatásL Ellenőrizte az egészségügyi
intézményeket és végiglátogatta a szúk
ségiakásokat, amelyekkel kapcsolatosan
azt tapasztalta, hogy Hódmezővásái*
helyen még nincsen meg az egységes
egészségügyi vezetés, amely a szociális
berendezkedést és újjáépítést hatható*
san elősegítené. Dr. V i o l a György
íódmezövasárhetyi hivatalos útjáról
írásbeli jelentést tesz a belügyminisntóriumnak.

A szegedi államrendőrég főkapitánya
lözii: Szeged város területén az utóbbi
időben mind többen és többen telepedtek le olyanok is, akiknek Szegeden
való tartózkodása nem indokolt, másrészt az egyébként is nagymérvű lakásínséget és élelmezési nehézségeket itt
— Beváltják az eierpeniősőkei
tartózkodásukkal csak fokozzák.
(Szeged, julius 9) Nagy érdeklődés- tette a Margit-kőrútra. December ti- Rövidesen rendelet jeieaik meg a leEnnélfogva a tartózkodási engedélyek
zedikén egy illegális cionista csoport
helyezett ezerpengősök beválté*
kiadásit Szeged város polgármesterévei sel kisért bünfigy tárgyalását kezdte hűvösvölgyi bunkerét vette körút tétbe
sárói. A kifizetések Nagy-Budapest t e
egyetértésbea a kővetkezőkben szabá- meg ma reggel a népbiróság Rezsótanácsi. Tekintélyes aegedi család csendőreivel és az olt levő 20—22 főr rületén julius 21-én, vidéken augusztus
lyozom :
1-én kezdődnek. A technikai nehézséA jövőben csak efynn tartózkodást enge- ismert tagja, a 36 éves Mofin János nyi embert elfogta, ezenkívül még gek miatt a kifizetések nem tórténheb
számos
nyilas
elől
bujkáló
zsidót
jutállott
bírái
elé
salyos
vádakkal
teréév iránti kátbmk Ürülnek erdemi etbinŰds
nek egyszerre. Igyekeznek a méltányos*
tid, amelyekben nz erdekeltek igazolták az helve, a nagy érdeklődés magyaráza- tatott a nyilasok kezére. De nemcsak sági, szociális és közgazdasági megtsszts szemdyi adatokat (szegedi születés, tát ez a körülmény adja meg. A tár- • fegyverrel*, _»tollal* is szolgálta a fontolások által megszabott sorrendéi
dletóseg, stb) ts • kánltmkez csatolták agyalást zsúfolásig megtelt teremben nyilas mozgalmat 1944 májusában betartani
terelem indo kait,gazaid kitíterdenűó okmd tartották.
cikket Irt a Magyarság cimü nyilas
!
nyakat (Alkalmazási szerződés, stb).
— Felhívás a nyerselajmeteren
A tárgyalás megnyitása atán át. lapban, cikkében felfedte a cionista Irakterek
tnlajdoassaihsz. A földműRozsé Ferenc törvényszéki tanács- csoportok fSMalaltl mozgalmának m l - velésügyi miniszter rendelete alapján
kőáésél
é
s
leírta,
hogy
ezeknek
a
elnök, tanácsvezető ismertette a vádszegedi gazdasági felügyelőség fel380 hadifogoly érkezett iratot. A népügyészség vádirata sze- csoportoknak tagjai hogyan szerez- ahívja
a kétütemű nyersolaj motoros
nek
Igazolványokat,
hogyan
bnjnak
rint Mogán János mint' a Szálasi-féle
traktorok tuiajdouosainek figyelmét,
Temesvárról
Szegedre
nemzeti
számonkérő * különítmény kl a zsidórendcletek alól. Több ese- hogy
a
traktorok
(H. S, C. S ,
(Szeged, julius 9) Vasárnap 383 ma- csendőralosztályának tagja Budapes- tet sorol még fel a vádirat, amikor Laoz, stb.) megindításához szükséges
Jyar hadifogoly érkezett a temesvári ten 1944 december 16-án egy I S
embereivel Ismert és isme- előmelegítő lámpák beszerezbatők. A
fogolytáborból Szegedre. A város hatóretlea embereket hurcolt el, erősza- beszerzés módozatairól bővebb felviláfőnyi
csendőr
csapattal
kivonult
a
tága, amelyet táviratilag előre értesíkos módon élelmiszert szerzett zsi- gosítást ad az érdekelteknek a gazdatettek, gondoskodott a foglyok elszállá- Hnngárla-körutra. hogy itt az eRea- dóktól terrorista Csapatának és ön-sági felügyelőség.
solásáról és élelmezéséről. A fogoly- állási mozgalomban résztvevő egyik magának, stb. .
csoporttal több szegedi is hazaérkezett, cionista szervezet 18—18 tagját el— Az Állami SiMéazetl éa
n többiek hétfőn mentek tovább az or- fogják. Tűzharc fejlődött kl a csendszáll
KerMeU FeHgvelóség megkezdte
A vádirat ismertetése után megb'ág minden réssében levő otthonaikba. őrök és a fenyegetett emberek között, kezdődölt Mogán János kihallgatása. működését a Mikszáth Kálmán-utca 21
a tűzharc közben Mogán János pisz- Kijelentelte, hogy nem érzi magát szám, L emelet alatt
tolyából több lövést adott le és azbűnösnek A rendőrség előtt azért tett
— Gyógyszert hsa Szegedre a Nemeüeaálléfc Mz«l egy JsuereHen em- beismerő vallomást, mert veréssel zeti Segély. A szegedi Nemzeti Segély
bert lelőtt. A Csoport tagjait végűi kényszeritették. Azt beismerte, hogy acélból, hogy Szeged és környékénél
Igazgató: Dr Bárányi János
ts elfogták és a havon 2—3 őráig részivel! az eReaállási mozgalomban legalább minimális gyógyázerszükségsanyargatták. December 14-én több résztvevő csoportok elfogásában és a letét biztosítsa, tárgyalásokat folytatali
Műsort
nyilas csendőrrel Kraasz László kas- zsHórazziákbaa, mert a nyilas csend- az N . országos központjával. A tárgyaHétfő, kedd Brodszky Miklós világ- sai és Berfcovfes György miskolci la- őrök kényszeritették rá, de fegyverét lások eddigi eredménye szerint minden
hírű operettje Radnóthy Éva fellépté- kost elfogta és a MargM-Mratl fogház sohasem használta. Hivatkozott r á , valószínűsége megvan annak, hogy akvel S z ö k i k o z a s s z o n y . Ope- udvarán a eteudőrMrttel kivégeztette. hogy n*lol zsidó származásának neki cióját sikerül lebonyolítani, A Nemzeti
Segély tehát felhívja a szegedi és kórrett 3 felvonásban.
December 17-én Nkohbarger Lászlót,
kórházakat és gyógyszertárakat,
Szerdán,*csütörtökön 6 órakor mun- előző nap Dealseh Sándort fogta el Is tartania ketten a nyilasoktól, és nyéki
hogy
gyógyszerigénylesüket
julius 9-től kezdazért,
hogy
életét
megmentse,
kénykáselőadás Radaéthy Éva felléptévei: és a Margit-köru Ion hasonló mődön
szerült r á a nyilasokkal tartani. A ve, a gyógyszerhez szűk .eges, ládákba csoV I K T Ó R I A
kivégeztette őket. Három esetet sorol rablásokra vonatkozó vádpontra kije- magolt tartályokkal együtt, adják be a NS
Operett 3 felvonásban. Helyárak 2 P még fel a vádirat, amikor Mogán lentette, hogy az élelmiszereket zsidó Kálvária-utca 10. szám alatt levő székhátői 12 pengőig.
nyilas Csendőreivel résztvett zsidó- barátai önként adták neki, mert sok- zába reggel 8 es 9 óra kőzött. Az igényeli
gyógyszerek árát, mely az 1911 novemPénteken, szombaton,
vasárnap,
beri á r tizenötszörösének fotel meg
hétfőn, kedden: T o t A r j á r á S . Ope- razziákon és az elfogottakat bekísér- szor segített rajtuk
elismervény ellenében, úgyszintén letétrett 3 felvonásban.
V
be kell helyezni. Az igényléseket kérjük
Vasárnap, 15-én délután 3 órakor
minél előbb hozzánk benyújtani, mert
Radnóthy Eva felléptével: S z ö k i k
a közeli napokban s o r kerülhet as
<az a s s z o n y .
igénylések továbbítására. A Nemzeti
Segély természetesen csak azokat a
gyógyszerészeket támogatja, akik a
Mozik műsorát
múltban semmiféle fasiszta tevékenységet nem fejtettek k l
Kané Mail:
Gerő Ernő beszéde a gyűlésen
— Érettségi eredmények a keresMa és mindennap bemutatjuk Judy
(Budapest, julius 9) A Magyar Táv- szélőállomást. A poslavezérlgazgalöság kedelmi Iskelákau. Az állami kércsko
Garland és Mickey Rooney zenés vígirati Iroda jelenti: A postások sza- és a szakszervezet által kidolgozott delmi középiskolában julius 5-én, 6-áo
játékát „Nem gyerekjáték *
bad szakszervezete vasárnap délelőtt mrnkaversenyt magunk nevében kö- és 7-én folytak le az érettségi vizsgálaSzéchenyi Mail:
tok. A vallás- és közoktatásügyi minisza Nyugati-pályaudvar csarnokában telezőnek tartjuk.
ter képviseletében dr. Kováts József keMa „Kisért a mull" Egy nagy szere nagygyűlést tartott. A gyűlésen töbA postások nagygyűlése a Szőzat reskedelmi leányközépiskolai mb. igazlichel Morgan,
lem története. Fősz. Micl
bek között felszólalt Gerő Ernő mi- és az Internacionálé eléneklése után gató elnökölt a vizsgálatokon; a keresniszter is, aki fulmináns beszédben véget ért.
Belvárosi Mozi
kedelem- és közlekedésügyi minisztei
képviseletében pedig Dettre Béla, a
Ma és mindennap: „Az áldozat" mutatott rá a való politikai helyzetre
szegedi kereskedelmi és iparkamara
Főszereplők Pierre Blanchar és Vivian és a postásokra váró óriási feladatokmb. vezetője töltötte be a társelnöki
Románcé.
ra. A kormány mindent elkövet, hogy
tisztséget. A vizsgálatok eredménye. 24
a postások és vasutasok anyagi helyá l l a n d ó a n m a g o n Á r t s o n jelölt közút jelesen érett 1, jól érett 11,
zetén
javítson.
A Pénzügyigazgatóság által
megfelelt 10 és javít 2 tárgyból 2 jaA nagy lelkesedéssel fogadott belölt. Jelesen érett Zsidó Ferene, jól
elfogadott
széd ntán a nagygyűlés a következő
érettek: Bakos János, Bankó József,
határozati javaslatot fogadta e l :
Faragó Jenő, Haurus József, Hegedűs
János, Kálmán Sándor, Rajcsányi AndÁthatva attól a vágytól, hogy n
rás, Sáró József, Szántó Sándor, Szűcs
lerombolt országot minél előbb újjáépítsük, megfogadjuk, hogy szeptemkonybakcrtészeiben jártas nagy- János és Török Szilveszter.
ber 1 éig felállítjuk Budapest II. rá- családu kertészt vagy kertmunlrást
x Reilterné llarezes Nelly Aradi-a.
kapható az összes szegedi nyomdákban dióállomást, november 1-éig 12 száz- keresek lakással, azonnali belépésre.
6. újból megnyitja üzletét bizományi
és a Délmagyarország
ötven méter hosszú antennát készí- Jelentkezni: Katona Antal kertészete, áruk eladását is vállalja a régi mcj*
kiadóhivatalában
tünk el megéoilüuk 17 ezer lásbc- Külső-Kálvária-ul 71.
bizhaló alanou.

Szeged Városi Színház

A postások nagygyűlésén
elhatározták,
hogy szeptember l-ig leléptük
Budapest ff. rádióállomást

Hordóhat

forgalmi
adópénzlárkönyv
és forgalmi adóblokk

vásárolok

Bokor-utca S. 1.1,

IJELMAG Y A H O R S Z A D

1948 jnllüS, i a
- Dr. Málélfy congrádi alispán
femandoll. Dr. Máléfly Lászlé csőnteáiM alispán, akinek larlhalatlan
heh zetérc tnrnUsla malija miatt a
DélmagTararaág nemrég antaUII rí,
R öemökralíkns közvélemény nyótoisa alall lemendolt. Dlálélly szombaton délután közélte lemondásit Karirsonvl Ferenc főispánnal. A I61«pin a lemondási Indomásul vette.
— A villamosvasal klzponli igazgalésárának megbízottal Szegeden. Vasárnap Szegedre érkezeit Zerkovilz Rudolf,
a szegedi villamosvasút budapesti központi igazgóságának vezérigazgatója, az
Igízgatóság egy másik tagjának kíséretébe Amint megírtuk, az illetékes minisztérium ugy döntölt, hogy a városnak, amely az ősszel átvette a magára
hagvott villamosvasút vezetését vissza
kelf adnia az üzemet a cégnek. Ebben
az ügyben megindullak a tárgyalások.
X Halálozás. Fájdalomtót mélyen
megtört szívvel tudatjuk, hogv a legjobb
édesapa és rokon. Molnár József fakereskedö éietének 73. évében 8-án rövid
szenvedés után váratlanul elhunyt. Temetése 10-én délután 5 órakor a belvárosi temető kupolájából. Engesztelő
szentmise 10-én reggel 8 órakor lesz
bemutatva a rókusi templomban. Gyászoló gyermtkei István és Margit.
— A Délmagyarországi Személy éa
Teberantával Fuvarozik julius 15-én
délután 4 órakor alakuló közgyűlést
tartanak, melyre minden szakmabeli
érdeklódőt meghív a szabad szakszerűmet kebelében mükódő Dél magyarországi Személv és Teherautóval Fuvarozók Szövetkezetének alapító bízotta d
x F {vidéki származású Barnnyi Ró«s»t keresi Reirhclné Ozsválh Mariska. Arva-u. 18.
x Ügyvédi klr. Dr. Székely Ferenc
ügyvéd működését Tisza Lajos-köi ut
t i . szám alatt folvtatja
— Yrsslak kétest t Budapestről
jelentik: Somogyi Miklós, a közellátási
minisztérium uj államtitkára a következő felhívással fordul a magyar gazdákoz: „A háború következtében kevés
a kenyérgabona velőterület. A következő gazdasági évben a kényérlisztet
keverni kell és ezért a gazdák minden
tzántallanul hagyott földet és tarlót
kölessel vessenek be, hogy több és jobb
kenyerük legyen a magyar dolgozóknak. A közellátási miniszter magas
árat és olcsó iparcikkeket biztosit a
köles ellenében".
— Csehországban megtalálták a
ma;«ar katonai kSzépiskolásokat. Budapestről jelenlik : Most kapott értesítést a honvédelmi -minisztérium a Németországba hurcolt katonai középiskolások sorsáról. A katonai középiskolásokat a Ki éren felüli leventékkel
együtt harcba vetették a németek, a
fiatalabbakat pedig munkatáborokban
helyezték el Csehországban, Eger környékén. A középiskolások jelenleg is
régi táboraikban tartózkodnak. Értesilés jóit arról is, hogy Csehországban
több magyar leventecsapat van. A honvédelmi minisztérium lépéseket tesz a
leventék és katonai középiskolások hazahozatalára.

Szakszervezeti hirek
Héttőn, délután 2 órai kezdettel a
nyersbőr-, gyapjú- és tollkereskedftk
fontos ügyben taggyűlést tartanak Lechaer-tér b szám alatt.
A Délvidéki Iparos és Kereskedők
szabad szervezete közii az érdekeltekkel, hogy hétfőn délután 5-koi ?z őszszes alcsoportjainak elnökei és alelnökei fontos ügyben gyűlést tartanak
Lechner-tér G. alatt
Női szabók, fehérnemüsök, fűzősök. tnühimzők 10-én, kedden délután C órakor az ipartestületbon foulos ügyben szakosztályi ülést tartanak. Elnökség.
Felhívjak az összes Szegeden tartózkodó un- és női fodrászsegédeket
bogy kedden tagsági könyveikkel felszerelve délután 5 órára fontos tagértekezletre a szakszervezeti székházban
jelenjenek meg. Dózsa György-u. 8

Hadifogoly-hozzátartozók

figyelmébe

t

(Budapest, julius 9) A Budapeslcn
megjelenő Uj Szó, a Vörös Hadsereg
magyarnyelvű lapja vezető helyen
közli az alábbi nagyjelentőségű hírt:
Hadifogolyhozzátartozók az Uj Szóban két-háromsoros üaenclet küldhetnek a Szovjetunióban hadifogság-

ban levő rokonaiknak. Az üzenetek
közlése, természetesen, díjtalan.
Néhány hét múlva közölni kezd
jük a Szovjetunió hadifogolytáborai
ban levő magyar hadifoglyok üzeneteit is.

Színház

kíséretével. A népszerű múvészasszony
magyar nótázása oly közvetlen és elragadóan bájos volt, hogy a közönség
alig birt betelni vele. Ugyancsak sok
tapsot kapott a Banz.w-társulat másik
két művésznője, Hottv Éva és Halltr
Sándorné, az előbbi hatásos szavalataiért, az utóbbi harmónikás
számaiért. Természetesen nagysikere volt
Sugár Mihály mókázásainak és Qáthy
Pál szavalatának is.
A nőszervezet vezetőségének hölgytagjai fáradhatatlanul munkálkodtak a
siker érdekében, ami várakozáron felüli volt.

:-: Művészet

Orosz tábori színház vendégjátéka Szegeden
Vasárnap Szegedre érkezett a 3.
ukrán hadsereg tábori színháza és 11
órakor nagysikerű előadást rendezett a
Városi Színházban. Az orosz katonamüvészek remek produkciói valósággal
elragadlak a közönséget. A nagy sikerre
való tekintettel kedden este 6 órakor a
színházban megismétlik az előadást a
nagyközönség számára. Jegyek a színház pénztáránál vállhalók. A színtársulat kedden este emiatt nem tartja
meg előadását.
—o—

Deák Pálma és Bán Sándor
hangversenye
Két ideálista zenerajongó, két kitűnő
zenei talentum együttes hangversenyére
lelt meg vasárnap délelőtt a Városi
Zeneiskola nagrterme. D e á k Pálma
szopránénekesnő és B á n Sándor zongoraművész mutatta be művészetének
legjavát a zenekedvelő közönség előtt.
Deák Pálma drámai színezetű, hatalmas szopránhangja különösen az
operaáriák előadása alkalmával betöltötte a termet, sőt sokkal nagyobb
koncertterem is tele lelt volna ezzel az
életteli, dinamikus erejű, kissé éles, de
értékes hanganyaggal, mint ahogy a
dóm méreteihez is alkalmazkodott
hosszú éveken keresztül. Puccini-, Halevy-, Verdi-, Ponchielli- és Mascagnioperaáriákat adolt elő, műsora másik
részében pedig Schubert-, Respighi-,
Zádor- és Liszt-dalokkal ragadtatta el
a közönséget.
Az operaáriák közül Amália nagyáriáját énekelte legtökéletesebben az
„Álarcosbál" cimü Wnft-operából. Itt és
a „Parasztbecsület' Stanuzza-áriájában
érvényesült legjobban hangjának vivöereje és elóadasának megkapó drámaisága. A műdalok közül Liszt „Csodálatos dolog1' cimü költöi szépségű dalának pisnói aratták a legnagyobb sikert
Deák Pálma előadásában. A közönség
lapsokkal és virággal halmozta el a
tehetséges, rokonszenves énekművésznő t.
Bán Sándor elmélyült és tömör csiszolású művészete mind a Chopinmüvek, mind a Liszt-müvek előadásában kitűnően érvényesült A zene legbensőbb világának szépségeit érzékelteti játékával ez a komoly pianista s
előadása ugy hat, mint egy elmélkedő
müvészlélek vallomása mindarról, ami
szép s amiért érdemes .élni. Különösen
Chopin As-dur valcerét és Liszt Tarantuláját játszotta el azzal az elmélyüléssel és csiszolt technikai felkészültséggel, ami méltán kiérdemelte a közönség forró tetszésnyilvánítását.
Meg kell emlékeznünk még Paulusz
Elemérről, aki Deák Pálmát zongorán
kisérte azzal a pontos és simulékony
kidolgozással, amely elsőrendű zenei
szakembertől elvárható. Paulusz Elemérnek is része volt a hangverseny
szép sikerében.
(—!•)

—oOo—
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Párthirek
A törvényhatósági közgyűlés kom.
munisla pártáitúsu tagjai hétfőn délután G órakor a pártbázban értekezletet tartanak.
A Független Kisgazda, Főldmnnkáf
éa Polgári Párt szegedi szervezete julius 11-én, szerdin délután 5 órakor •
párt helyiségébea (Tisza Lajos-körut 20)
ertekezletet tart. A párttagok megjelenését kérjük. Elnökség.

Hirdetmény

A közellátásügyi miniszter 102.900.
KM számú rendeletében a kenyérgabona (buza, rozs, kétszeres) kőtelező beszolgáltatását rendeli el.
Ennek végrehajtásaképpen felhívok
minden, Szeged város területén Iakő
gazdálkodót, hogy a művelése alatt
álló szántóterület teljes nagyságát éa
az 1945. évben búzából, rozsból, kétszeresből, kölesből, árpából, zabból,
burgonyából, kukoricából Icaralásra
kerülő szántóterületek
nagyságát
holdakban és négyszögölekben megjelölve 1945 juláus 15. napjáig bc
jelenleni kőleies.
A bejelentéseken a belterületeit,
Vasárnapi fulballbajnoki
Röszkén,
Szcntmihálytcleken
laka
eredmnytk
gazdálkodók a közellátási
hivatni
Tisza-Postás 6 : 1 ( 9 : 6 ) Góllövők gnzdnoszlályánál (Széchenyi-tér 9. sz.,
Balogi 2, Borbély I., Hernádi, Fás- Zsólér-ház. II. era-'et), az é'sóközkerti, Papp illetve Csonka. A Tisza pont,
Királyhalom,
Felsőközpont,
megerőltetés nélkül győzött. Berkovics Ocngclo területén lakók a tanyaközjátékvezető Horváthot (Postás) a 2-ik
pont! illetékes elsőfokú közigazgatási
félidő 39-ik percében kiállította.
hatóságnál
kötelesek megtenni.
Méravároi SzEAC 1 1 : 0 (5: 0). GólJelen
rendelet
szerint gazdálkodólövők : Lovászi (5), Sándor (3), ördög
(2), Biró. A Móraváros lehengerelte el- nak kell tekinteni azt, aki szántóterületen akár mint tulajdonos (haszon:
lenfelét. Frankéi megfelelt.
SiATE-DFC 4 : 0 (2:0), Góllövők: élvező), akár mint haszonbérlő (fcPapdi (2), Törköly, MegyesL A SzATE lesbéríö) tényleg gazdálkodik.
biztosan győzött Simonyi a -Taullok
A kenyérgabonából beszolgáltatandó
megítélésében sokszor tévedett.
mennyiség: 2 bőidig 25 kiló, 2—1
MVSE—SzFIE 2 : 0 ( 2 : 0 ) Góllövők hokiig 50 kiló, 4 - 6 holdig 60 kiló,
Veres, Galamb. Győzött a-jobb. Ludvig 6 - 8 bőidig 80 kiló, 8 - 1 0 holdig
(SzFIE) egy 1 l-est kihagyott Wein- 100 kiló, 1 0 - 2 0 holdig 120 kiló,
traub jól bíráskodott.,
2 0 - 3 0 bőidig 150 kiló, 3 0 - 5 0 holdig
Si.MTE—HM TE 1 : 1 (1:6). Góllövők: Ladányi, illetve Biró a mérkő- 200 kiló, 50 holdon fclűl 250 kiló.
A gazdálkodó a búzából learatott
zés vége elő(t 3 perccel 1 l-esből. A
játékvezető a lí-es mégítélésébea téve- szántóterület után búzát, rozsból learatott szántóterület atán rozsof, adett.
kél
szeresből learatott szántóterület
Mőra Ifi-Haladás 1 4 : 0 (8:0).
SzTE-SzAK 2 : 0 (1:0) A SzAK •után kétszerest köteles beszolgáltatni;
A beszolgáltatásra kerülő kenyérfáradtan állt ki viszontagságos ut után
a pesti és hódmezővásárhelyi játéko- gabonamennyiséget köteles minden
sokkal teletűzdelt és alaposan meg- gazdálkodó a csépléstől számított 15
erősített szentesiek ellen. A piros-fehé- nap alatt valamelyik vásárlással megrek közül Kovács kapus, Szokoii és bízott kereskedőnek hatósági áron véCzakó gyalog tették meg az utat, a telre felajánlani, amelyről a kereskeszentesi csapatban pedig
szerepelt
Ébner Vásárhelyről és Pákozdi a volt dő vélelijegyei ad.
A gazdálkodó, továbbá az, aki n
Elektromosból Ezek a körülmények
mentik a SzAK vereségét. A szentesiek gazdálkodóiét természélbcni járandómindkét gólját Szabó lőtte, aki tavaly ságként kenyérgabonát kapott, ipar!
kevés híján a SzAK játékosa lett termékek ellenében kenyérgabonát
volna. A játékvezető ismyomta a ven- szolgállalhat be a közellátásügyi midégcsapatot.
niszter által megbízott szövetkezetek—oOo—
hez. Az ilyen módon hatósági áron
Budapesti elismerés
beszolgáltatott kenyérgabona
vételárának 25 százalékáért a szóvclkezca szegedi kosárlabdázóknak
kedvezményes áron, utalvány elBeszámolt a Délmagyarország 'tek
lenében
arról a háromnapos kosárlabda- nak ki. ipari termékeket szolgáltattornáról, amely egy héttel ezelőtt
Az a gazdálkodó, aki kenyérgabonazajlott le Szegeden budapesti
beszolgáltatásra
köteles, kenyérgaborésztvevőkkel. A budapesti vezenát
ipari
lerínék
ellenében csak aktők az egyik fővárosi lapban nyikor adhat cl, ha beszolgáltaíási kölatkoztak a szej»edi tornáról.
— Nagy sikere volt a tornának telezettségének teljes mértékben el«— számolt bc a hazaérkezett Var- get tett.
A bejelentéseket és a beszolgáltasányi Imre szövetségi titkár. —
tások
teljesítését a községi elöljáróÁllandóan, még a rossz időben is,
két-háromszáz főnyi közönségelőtt ság a termelői bizottságokkal ellenjálszotlunk. Kint voltak a mérkő- őrizni fogja és akik a rendclclbcn
zéseken a város polgármestere,, a foglalt kötelezettségeknek. nem tesznek eleget, azok ellen a legszigorúbb
párlok vezelői is.
eljárást
fogja folyamatba tenni.
— A szegcdi kosárlabdázókról
Szeged, 1945 julius G.
csak a legjobbakat mondhatom.
Dr. Dénes sk., h. polgármester.
A férfijálékosok játéktudása alig

A Magyar Nők Demakrallkai
Szövetségének
nagysikerű műsoros táncestje
Ragyogóan sikerült műsoros táncestet rendezett szombaton este a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
a
. nHáálljftrkcrtjében. A táncest politikai célja az volt, hogy az egves
társadalmi rétegeket az igazi demo- marad a fővárosiaké a'a t, Makhult,
krácia szellemében egymáshoz közel- Kovács, Heiszig, Halász és Ke- Gyflmölciszövethozza a fehérasztal mellett, anyagi mény a legjobbak. A nők is tecélja pedig az, hogy a fiatal nőmoz- hetségesek, de jickik még sok a kezeti olcsó
galmi szervezetet támogassa.
tanulnivalójuk, Tóth Mária, CsiA kitűnő hangulatot, amely a zsú- kcsz, Halász, Lafleur, Salánki a
folt kcrlhelyiségben hamarosan kiala- legügyesebbek.
kult, növelte az ügyesen összeállított
előjegyezhető a GyümölcsBokody Károly vidéki előadó elműsor, amelyet Kuéücsrv Sándorné a
S
termelők
Szövetkezeténél
V > T J , \ l f * 2 . 8 * 65 ' 3 1 * 70 - 3 , * s ° . 42x10) nuszervezet kulturális szaEBztátyának mondja, bogy a budapesli lányokKelemen-u. 4, I. em.) szervezelóic nyil()Tr~meg, ismerlclvc az kal mintaedzést mulatlak bc, kiUiesel-molorhoz is jó,
dán, Jnliat 11-én délig,
P
robbanó sikerrel.
Elhatározták,
hektó tiszta alkohol % százalékos egyesület céniilJzZMnX X l n ű ^
nagyobb mennyiségben is.
ős hu Uh ó s s z a v a l ú k ó r q s vezette be, begy visszavágóra meghívják a
J6 maisa vörösréz elcserélhető
y •»
u •uivnui ua
V V AJV t l C JJ JJ
1 kgr. 145 pengő; árát a s
t -i
szegedieket
és
erre
julius
22-én
16 mázsa rézgállrért.
majd PríIfync~paTnóTfiy E va, a Magyar
előjegyzéskor kell lefizetni.
Kapható
Nok ^Demokratikus Szövetségének el-, kerül sor. Augusztusban pedig há- Délvidéki G-Umücslermelük és Kertétanfolya- szek lleizerzö és Értékesítő Szivet*
K a r s a y kereskedelmi ügynökségnél, noknöjc uiagyar nótákat adott elő rom!.apos jálékvczclöi
Boldizsár Kálmán ck'ánvzcuekaráuak I mot rendez a szövetség Szegeden. kezele Szesed.
G v c r í y á m o s - u t c a ©.
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Honvéd nyugdijasok vasúti arcképes
igazolványok érvényesítése

Hirdetmény
Azon honvéd nyugdijasok, akik vasúti arcképes igazolványaikat a MÁV
üzletvezetőség által erre az évre érvényesíteni akarják, előbb a honvédelmi
minisztérium számvevőségének III. alosztályától — Budapest, V. ker. Markóutca 12. III.— igényelhető nyomtatványt
kérjék. A nyomtatvány igénylése egyszerű levelezőlapon történik, a levelezőlapon meg kell jelölni, kinek a ré.- ére szándékozik a nyugállományú
• yén arcképes igazolványt kiállíttatni,
ú.etve érvényesíteni; (saját, feleség vagy
gyermek részére). A nyomtatványt kérő
levelezőlapon fel kell tüntetni a számfejtő könyv tételszámát, valamint lapszámát is. Az igazolványok érvényesiItso julius 1-től augusztus 31-ig tart.
Igazolványonként 8 pengő téritésidij,
valamint 2 pengő érvényesítési dij helizetésérőt szóló postatakarékpénztári
befizetési szelvényt, illetőleg feladóvevényt az érvényesítést kérő csatolja a
nyomtatványhoz.
Szeged, 1945 julius 8.
Kiegészítő parancsnok.

Értékmentőből

uj cimc:
Széchenyi-térés Uid-ulca
(FŐposlával szemben).

sarok

Frlhhás! A magyar államrendőrség
szegedi főkapitányságának politikai
osztálya felkéri mindazokat, akik Tunyogi Csapó János, korábban gimnáziumi igazgató, majd tüzifanagykereskedő politikai magatartásáról tudnak,
tegyenek vallomást a politikai osztályon: Szeged, Tisza Lajos-körut 31.,
II emelet. Komócsin Illés sk., rendűi-tanácsos, a politaki osztály vezetője.
Szegcdi Igazoló Bizottságiéi.
11.475/1945. ig. biz. sz.

Felhívás

Eladé egv erős férfi arany zsebóra
lánccal, gyémánt-, brilliánsgyüru, méllttt. Benedek, Szentgyörgy-utca 15.
Cukrozott barackiz beszerezhető Lévav csemcgeüzlctben, Főposta mellett.
írógépek, számológépek ismét kaphatók Szcnesi irodagépnagykereskedőnél, Szenlmihály-utca 9. Bemutatás:
délután 3—6 ig. Használt gépek vétele.
Valódi keleti selyemperzsa képszőnyeg eladó. Megtekinthető: Simmerling József, Feketesas-u. 21., üzletben.
Aranyat, briliánst, ékszereket, esüstóf, kar- és zsebbeli órákat vásárolok
Laczkó órás-ékszerész, Kárász-utca 14.
25-ös, 50-es mikrométer, 250-es és
200-as Subler indikátoróra eladó vagy
elcserélhető. Algyu, Szt. Imre-u. 7.
Vaseke, kocsioldal és vashordó eladó
Újszeged, Népkertsor 4.
Uj épülelfa eladó. Érdeklődni Pulcutca 16b, Mészároséknál.
Nagyméretű középszőnyeget vennék vagy cserélek fáért, rádióért. Polgár-u. 22/a., félemelet 4.
Két család méh eladó. Kccskésíelep,
Szabadkni-ut 4.
Tápé, Knsza-u. 1. szám alatt egy
15 hónapos'üsző borjúval eladó.
12 méter fehérvászon, krém szövet,
férfinadrág, fehér vászonkabát eladó.
Révai-utca Gb, II. em 1 Délután 2—4.
Egy felőskerske eladfc Ujszőreg,
Törökkanizsai-utca 1176.
Háziipari kártológépek (gyapjúhoz
és nngorához), varrógépre szerelhető
rokkák kaphatók és megrendelhetők.
Tokaji és Tsa vaskereskedés Makó.
Telefon 18S.
Jókarban levő férfi és női kerékpár
békebeli gumikkal eladó. Csongrádisugárut 10b.
Ablaküvegek különböző méretben
eladók. Liget-utca 3.
Lekvárnak való gyönyörű barack
kapható szerdától Wolf, Polgár-utca 31.
Eladé 1 jó sezlon, két pár uj bőrtalpú finom 3G-os és 37-es női cipő.
Fodor-utca 38.

Csere

T

Egy férfikerékpár u j gumival, egy
kályha, nyolc ablak üveggel és tokkal
kukoricáért krumpliért, korpáért, szalonnáért eladó. Szeged, Csáktornyai-u. 13

Az ideiglenes nemzeti kormány
33.000/1915. ME számú rendeletével
nz eredeti tartózkodási helyükről el•
—
—
—
—
.
—
távozott és oda 1915 január l-e után
Igényjogosult keres három- vagy
visszatért köztisztviselők és közalkalmazottak igazolását újból szabályozta. négyszobás, összkomfortos lakást a
Felhívom mindazokat a köztisztvi- Belvárosban. Házbérbe vagy lemonselőket, közalkalmazottakat, akik Sze- dásért terményt is adhatok. Leveleket
gedet elhagyták ós akiknek ügyét az a kiadóba »L.akás« jeligére kérek.
igazoló bizottság még nem tárgyalta,
haladéktalanul adjanak be a Szegedi
Igazoló Bizottsághoz (12 és 2 óra
Mezőgazdasági termelők! A Délviközölt, városháza, főispáni hivatal)
déki
Munkások és Parasztok „Hajnal"
két tanúval láttamozott nyilatkozatot Szövetkezete
bércséplést vállal. Igénylés
arról, hogy távollétük alatt mely na- bejelentendő a szövetkezet irodájában,
pokon hol tartózkodtak és mivel fog- Tisza Lajos-körut 49
la'koztak. A nyilatkozatnak részletesUtazás autóval. Indul Temesvárra
nek, minden körülményre kiterjedő- üzletvezetöségtől szerdán 12—1 óra könek kell lennie és tanukként csak zött személy és csomagokkal. Érdekolyan személyek írhatják alá, akik- lődni lehet Kossuth Lajos-sugárut 3,
nek a nyilatkozatban foglaltakról köz- újságos pavilonnál.
vetlen tudomásuk van. Amennyiben
Libákat tartásra és tömésre kiadunk,
Írásbeli bizonyítékok (pl. bejelentőlap, vállalkozók jelentkezzenek a Közellátási
stb.) állnak rendelkezésére, ezek is Hivatalnál, Károlyi-utca 2a, 3. sz. szoba.
csatolandók.
Ilulnro/.olt szoba két úriember réA nyilatkozat a követkelő záradék- szére kiadó. Egy jégszekrény és szekeladó. Zongoratanitást és polgárira
kal látandó cl: »Tudomásul vettem, rény
való előkészítést vállal, házhoz is megy.
hogy ha jelen nyilatkozatom lényeges Bokor-utca 16, emelet.
körülmények elhallgatásával valótlanA Délvidéki Szénkereskedelmi Rt.
nak bizonyul, a nyilatkozat keltétől közli t. üzletfeleivel, hogy üzlethelyiszámítolt 3 éven belüli nyugdíjigény- ségeit és raktárait julius 9-től régi
nélküli elbocsátást von maga után « székhelyére: Boldogasszony-sugárut 17.
Felhívom a figyelmet, hogy a nyi- sz. helyezte át.
1 -tkozatot lelkiismeretesen kitöltve,
Hal- vagv jobbkaros cipész tűzőgép
minden eddig még nem igazolt közal- bérbe kerestetik, Pulc-utca 19, fodrász.
kalmazottnak be kell adnia, mert
Jó házikoszt kapható kihordásra is.
'•nélkül a már beadott igazoló nyilat- Öthalom-utca 9. (Tavasz-utca végén.)
kozatokat mint tárgyalásra alkaimatItőscndorler zongorát magánhasz1 int a bizottság nem veszi figyelembe. nálatra bérbe adnék. BoldogasszonySzeged. 1915 julius 3.
sugárut 30, I. cm.
60—70 literes rézüslöt vennék vagy
Dr. Anlalffy sk.,
élelemért cserélnék. Petőfi Sándor-suU>. tanácsnok, a blzoLlság titkára. eárut 50. Kovács József.

Lakás

KUlönfélék

Foglalkozás

Felhívás
Felhívjuk a községi elöljáróságokat
Megrongált épületek, lakások hely- és nemzeti bizottságokat, hogy a Munreállítása, álalakilása: Kóhler építő- kásszóvelkezet bércséplést vállal. Bemesterrel. Ilejck-u. 43. Szakvizsgákra jelentéseket a Munkásszővclkczct iroelőkészít.
dájában kérjük eszközölni.

Mindenes ffizőnől kéttagú családhoz
keresek. Horthy Miklós-utca 9. I. 3.
Egyedülálló leány vagy asszony je
lentkezzen, aki háztartásomban segit.
Müllcr Erzsike, kézimunkaüzlet
Fialal nő elhelyezkedne kórházba
vagy orvosi rendelőbe. „Szorgalmas"
jeligére a kiadóba.
Idősebb, vallásos mindenest lakással
jó bizonyítvánnyal felveszek. Somogyiutca 9, háromszor csengetni.
Telepőri keresek junius 15-re, nyugdíjas előnyben. Barna acélárugyár, Rigó-utca 38.
Fordson garnitúra kezelését vállalnám, vidéken is. Rácz Bálint, Somogyi
telep 16 utca 856.
Bejárónőt felveszek heti 1—2 napi
elfoglaltsággal. Kálvária-utca 6. Jelentkezes kedden vagy szerdán.
Nagyobb fiút kifutónak felvesz Klívényi füszcrüzlet, Maros-u. 28.
Tanárjelölt gimnazistákat és polgáristákat eredményesen tanit. Levelet: >Bizlos< jeligére.
R f e Z G Á L l C
garantált 98 százalékos réztartalommal Q á f d o s t Szentháromkapható— ság - utca 27.
Délelőtt 9 - 1 2 és délután 2—5-ig.
Viszonteladóknak

árengedmény.

A R S O L A
permetezőszer originált eredeti
kilós d o b o z o k - Q g n f Q g j S z e n t ban kapható
háromság-u 27. Viszont elad. á renged m ény.

NYILTTÉR.
(E rovatkan U z l S i t i U r t

n e m villái

felelőséget

a szert)

Feleségemtől Balogh Lászlóné szül.
Pópitjr Máriától különváltan élek, érte
semmi felelőséget nem vállalok.
Balogh László
_____
Vásárhelvi-s. ut 23.
Közellátási Hivatal, Szeged.
4174/1915. i. sz.
Tárgy: Kasza kiosztás.

Hirdetmény
Crtesitcm a gazdaközönséget, hogy
a Mezőgazdasági Közraktárakba:^tárolt
5000 kaszát a gizdaközönség között
7 kg. finomliszt és 8 kg. E B. liszt
ellenében a Mezőgazdasági Közraktárak
kiadja. Felhívom a gazdaközönséget,
hogy a csere lebonyolítása végeit közvetlenül a Mezőgazdasági Közraktárakhoz fordulni szíveskedjék.
Szeged, 1945 julius 7.
Közellátási Hivatal

Közellátási Hivatal.
4174/1945 i. sz.
Tárgy: Hizósertés és marhavásárlás.

HIRDETMÉNY

Értesíteni a város közönségét, hogy
a közellátási hivatal magas árakon sovány sertés és hizlalásra alkalmas
marhákat vásáról. Ajánlatokat kérem
a közellátási hivatalnak (Károlyi-utca
2a. I. em. 3.) behozni.
Szeged, 1945 julius 7.
Közellátási Hivatal.
Közellátási Hivatal.
4174/1945 i. sz.
Tárgy: Méz-, zsir- és olajakció.

Hirdetmény
Értesítem a város közönségét, hogy
a Mezőgazdasági Közraktárak a mai
naptót kezdő.lően hivatalos akciójának
lebonyolításaképpen 1 kg zsírért 2 kg
kékkövet, 2 kg mézért 3 kg kékkövet
és 1 kg. olajért 1 kg kékkövet ad.
Szeged, 1945 julius 7.
Közellátási lllvalal.

Jutalmat kap

hétfőn reggel ellopott négykerekű kézikocsim nyomravezetője. Tejüzem, Aradi-utca.

Mnnkássiövetkezel.

Szegcdi 5. honv. ker. parancsnokság
igazoló bizottsága.
5007/1945. ig. bu. szám.

Felhívás
A honvédség tagjainak igaz lásáról
szóló honvédelmi miniszteri r e n d e l d
értelmében közhírré teszem, hogy a
honvédség alább felsorolt tagjai a
közeljövőben igazolás alá kerülnek:
1. Pataki Mihály zls., Szt. Fcrcndutca 12, 2. Mag Béla alhdgy., Makó,
3. Kantár Imre fhdgy., Jobbfasor 5G,
4. Rutka János ht. fhdgy., Felsőkózpont, 5. Fetter Márton ht. őrm., Kiskunfélegyháza, 6. Falolone Kálmád
ny. alezr., Szentháromság utca 22A
7. Ábrahám József őrm., Újszeged,
*Szőregi-u. 26, 8. Rozumberger Ferenc
őrm., Dugonics-n. 16, 9. Pászlás István t. őrm., 10. Landler' József L
őrm., Újszeged. Udvarhelyi-u. 27*
11. Panklcr Nándor t. őrm., Eócslkörut 26, 12. Abonyi János ht. ő r m ,
13. Csákvári Tamás ht. őrm., Ujsüeged, Radnai-u. 9, 14. Tiszavári MiksS
ny. alezredes, Klebelsbcrg-tér 3. sz.,
15. Kmetcz József ht. tőrm., 16. Nogj|
János h t . torm., Veresács-u. 7, 17.
Balda Mihály ht. őrm., 18. dr. Lantoí
György o. őrm., Kigyó-u. 5, 19. Jónál
Ferenc ht. őrm., Fclsőtlszapart 6, 20.
Csillag Endre ht. tőrm., Algyő, 21.
Jenöffi Mihály ht. ftőrm., Belhlen-U,
31, Újszeged, 22. Koncz János ht,
őrm., Hódmezővásárhely, 23. Szabados Béla őrm., Oszlrovszki-u. 17, 24.
Kanizsai Iíárb György nyá. ezds, 25.
Büttncr Sándor nyá. ezds, Oszlrovszki-u. 9, 26. Lantos István alhdgy.,
Tabán-u. 11, 27. Lovászi László ht,
őrm., Cserepessor 2, 28. Logofet Simon ht. flőrm., Polgár-u. 22, 29. Katona Imre t. őrm., 30. Meggyesi ödón
ht. fhdgy., Dugonics-tér 11, 31. Mucsl
József t. őrm., Gyertvámosi-u. 6, 32.
Urbán Sándor ht. szkv., 33. Agárdi
Aurél t. őrm.. Szt. Ignác-u. 6, 34. Karácsony Aladár t. o. alhdgy., 35. Regcczi Tamás t. őrm., Fcstő-u. 5.
Felszólítok mindenkit, hogy akik a*
igazolás alá vont s/émély olyan magatartásáról, vagy cselekményeiről tudnak, melyek a magyar nép érdekeli
sértették vagy sértik, ezt és az errü
vonatkozó bizonyítékokat szóban vagfl
írásban az igazoló bizottság elnökénél,
Delire Béla, a kereskedelmi és iparkamara vezetőjénél (kereskedelmi éJ
iparkamarai minden hétköznap 10 éi
12 óra között megtehetik.
Figyelmeztetem abcjeleiítőket, h o g j
az írásbeli bejelentés csak akkor vehető figyelembe, ha a bejelentő nevét és pontos lakcímét is bejelenti,
Szeged, 1945 julius 6.
Dr. Delire Béla ig. biz. elnök,

Ki tud róla?
Török István kőművest keresi családja, aki 1944 októbertől januárig
Pesten tartózkodott. Aki tud róla értősitse Rovó Józsefnét, Vadász-utca 4a
III. em. 10.

tl zenetek.
Felhívás. Kérjük mindazokat, akik
a rókusi kultúrházból, illetve Orgonautca 3b és 5. sz. alól bármilyen ingóságot vagy berendezési tárgyát elvittek,
kaptak vagy tudnak annak elszállításáról, szíveskedjenek jelenteni Orgonautca 3b alatt az Egyházközség irodájában julius 10-töl 15-ig, délelőtt 8—l-ig.
Felelős szerkesztő: Szirmai István.
Felelős kiadó: Koncz László.

Kiadja:

.

Hírlapkiadó KftSzerkesztőség: Jókal-nlra C.
Kiadóhivatal: K i r á o - n t c a

