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4 Magyar Nemzeti Fiiíggel lenség]i Front 1Lapjfa
Nem akarom ezt hosszadalmasan iskolát vagy a városon IV. gimnáziu- lenne ez a reformterveiét, mlnlhaf
indokolni, de elég csak utalnom n mot végzett gyermek között, amikor a földreformnál pL 500 holdban álla.
kitételére, az V. gimnáziumba vagy ennek meg- pitották volán meg a földbirtokod
Elkészült végre az a reforinrcndc- rendelettervezet egyik
Ict is, ainil a földreform melleit leg- amely szerint idegen nyelvet csak a felelő középiskolába lép. Ez pedig felső halárát. A magyar demokrácia
jobban váriunk, ilirt adott a Dél- középiskolákban fognak tanítani. Elég semmiképpen setn lehet célja az is-teljes sikerét, a nép knllnrális felemelését csakis teljesérvényt) Iskolaniagyarország is róla, hogy az u j is-utalnom, illetve hivatkoznom rá, meny- kolareformnak.
Ne csináljunk félmunkát! Az em- reform biztosíthatja.
1 olurerorinrcndclet tervezetét illetéke- nyi különbség lesz egyebektől elteSeres József.
sek benyújtották, sőt a miniszterta- kintve is a falun VIII. osztályú nép- lített hiányok pótlása nélkül elyan
l ács azt elvileg már cl is fogadta.
Kétségtelen, hogy teljesen n j iskolapolitika. az iskolák szervezetének teljesen u j felépítése biztosíthatja csak
a demokratikus állam zavartalan továbbfejlődését. Ebben ma már senki
sem kételkedik. Nem kell bizonyíték
r.hhoz, hogy belássuk azt az elvi igazságot. hogy csakis egy olyan iskolateljesen meg kell változtatni korábbi szovjetellenes
magatartását
rendszer szolgálhatja a nép legszéle- Finnországnak
sebb rétegeinek felemelését, szcilcmi
rgyenjogusitását, amely rendszerben
az egyes iskolatípusok nem futnak
tsúkulcáha, nem feneklik meg egy-egy
gyermek valahol csak azért, mert a
fcfpiskola IV. osztályának elvégzése
Washington) híradás szerint Trn- nai és politikai közigazgatásának kér- szabadságot é s függetlenséget, liszfetán még nem akart, avagy nem raekeleti gimnáziumba. (De még akkor man, az Egyesült Államok elnöke teg- dése, második a német megszállást teleiben tartva az ország törvényeit.
h komoly hátrányba kerül, ha anyagi nap elindult Európa felé, hogy részt- övezetek katonai közigazgatásának tö- Ezzel szemben azonban Finnországharmadik nak is be kell bizonyitani, hogy a®
vogy bármilyen ok miatt csak pol- vegyen a hárorahhatalmi találkozón kéletes egybehangolása,
Potsdamban. Az elnök a Virginia ál- Sztálin marsallnak Soong kinni mi- egész vonalon tökéielcsen megváltozgiri iskolába iratkozhatik.)
lambeli Newport kikötőjében szállt niszterelnökkel folytatott megbeszélé- tatta korábbi magatartásat a SzovjetEz az egyik szempont, amit figye- hajóra, a hajó útirányát és rendelte- seinek anyaga, végül negyedik: a bé- unióval szemben.
lembe vettek az u j iskolarefonnlcrvc- tési kikötőjét egyelőre titokban tart- kekonferencia anyaginak előkészítése.
A belga királykérdés
megoldása
Bct elkészítői (hé.r amint később látni ják. Trumant európai uljáru elkíLipót király taktikázása folytán c g j r o
fogjuk, még mindig nem
kielégítő séri Dyrnes, az u j külügyminiszter
A skandináv lapok behatóan foglal- húzódik. A napokban Van Acke bclgü.
mértékben). A másik a teljes Ingve- is több katonai és politikai tanács- koznak a napokban leleplezett finn
miniszterelnök harmadszor
utazott
nesség a napkőzi otthonoktól egészen adó társaságában. Annyit máris kő- reakciós összecsküvési mozgalommal.
Salzburgba
a
királyhoz,
hogy
a
király;
»•• «fyriemeb«»^Ezzel v&Jnwmmaezmu?TCf$ípcíoTatbn
ti
iőnböző
olyan
bizonyítékokat
vitt
maBel n városok gyermekeinek egyenlő ramozo "
IMCt
a
finn
reakciósok
elérkezettnek
látgával,
amelyek
alkalmasak
arra
—
l/kolázlalási lehetőséget biztosítottak, ellátogat Angliába Is. Az sincs azonn ert hiszen ott van helyben az Iskola. ban kizárva, hogy az elnök látoga- ták az időt fegyveres forradalom elő- a belga lapok szerint —, hogy a kikényszerítsék,
Másképp áll azonban a helyzet, ha tási tervében más európai országok készítésére, amit a jelen körülmények rályt jobb belátásra
között szerepel a királynak
R falut nézzük. A tervezetet ugyan ls szerepelnek, ezek közt az amerikai között a finn nép ellen elkövetett Ezek
még nem fogadták cl, de jobb előbb sajtó különösen Olaszországot emle- óriási bűnnek kell tekinteni. Hogy a 1940-ben Hitlernél Jelt látogatásán alt
vizsgálódni, jobb idejekorán rámu- geti. A iiewyorki és washingtoni la- reakció ilyen merész lépésre szánla és megbeszélésének aliyaga is. AmenyItání a tervezetben észlelt esetleges pok nagy cikkekben foglalkoznak az el magát, abban természetesen nagy nyiben a király mindezek után i í
hiányokra.
elnök útjával é s a háromhatalmi ta- része van annak is, hogy a demo vonakodnék lemondani, a belga szocialista párt előterjesztést tesz a parKétségtelen, hogy nem követelhet- nácskozások kilátásaival. Megállapít- krácia nyugodt türelmét, amit a tisz- lament összehívására, hogv nyllvánoa
togatások
során
tanusitott,
összetéják,
hogy
a
tanácskozásoknak
négy
•Tik mindjárt a falu számára gimnáülésen vitassák meg a király népelle^
ziumok építését A falunak erre nincs fontos vitaanyaga lesz, amelyek közt vesztették a demokrácia gyöngcségé- ncs magatartását.
első
helyen
szerepel
a
felszabadított
vcl.
Moszkvának
is
az
a
leghatárois szüksége. A falu szcilcmi életé—oOö—
nek további irányítását (14 éven tul) területek é s a csatlés államok kato- zottabb óhaja, hogy megvédje a finn
Bgészon más iskolák végzik majd, dé
Igenis szüksége van a falunak a rendelettervezetben Is kitűzött 14 éves
brrlg való Iskoláztatás egyöntetűségére. Arra, liogy 14 éves korig ne
kerülhessen hátrányos helyzetbe a
Városlakkal szemben, csak azért, mert
B városi gyermek városban született,
A történelemben példátlan Gróza ajánlata:
(Budapest, julius 10) A Magyall
amaz pedig falun. N e kerülhessen
Távirati
Iroda jelenti: Sztálin gcazonkivül hátrányos helyzetbe a szétöröljék el a két ország között az utlevélkényszert
nerálisszimus a következő távirapé ay ember gyermeke, a gazdagabb
tot küldte Dálnoki Miklós Béla mi(Moszkva, juiius 10) A TASS-iroda alapfeltétel a magyar—román kapcsolen.ber gyermekével szemben. Mert
niszterelnöknek: Az ideiglenes ma«
nehogy azt gondoljuk, hogy ilyen sze- jelenti: Az lzvesztija beszámol Groza latok kiépítéséhez. Mindkét országban
gyar kormány miniszterelnökének!
gényebb emberek mosl mur uem ls miniszterelnök négyhónapos működé- az együttműködés lehel őségét tárgyalséről és a Groza-kormány alatt a rövid
A történelemben példáját ritkító
Miklós urnákI Köszönöm
öunok,
lednek. Lesznek, mert a demokrá- idő ellenére elért óriási sikerekről. A ják.
ajánlatot tett Magyarországnak, még
Miklós u r azokat a szerencsckiváfcti nak nem is célja, hogy teljes va- miniszterelnök kijelentette, hogy min- pedig hogy tőröljék el az utlevélkénynatokai, melyeket ön junius 29-iid
B) iincgyenlőséget biztosítson. Már- den jogot megad az Erdélyben élő pol- szert Románia és Magyarország között
levelében nekem küldött.
pedig a vidéki gazdagabbak
gyer- gároknak és mindent megtesz, liogy a Szűnjön meg teljesen az ellenségeskem< kei akkor ezután is a városi gim- reakció utolsó nyomait is eltüntesse. dés a két ország között és ugy gazdaSztálin.
náziumokba fognak járni 10 éves ko- Groza megteremtette a békés magyar sági. mint művelődés terén építsék ki
r t dót, ha megmarad a gimnázium román együttélés feltételeit. Megvan az a békés együttműködés ú t j á t (MTI)
alsó tagozata.
Jugoszláv katonai törvény\ z elvi döntés kimondja nz oszszék elé kerül Deák Leó
tá'vszellumü iskoláztatási lehetőségek
volt újvidéki főispán
eltörlését és ennek az elvi döntésnek
megfelelően polgári iskolák megszűnÚjvidékről jelenti a Tanjug szer®
te' ősét, de ugyanakkor hallgat a g;:nhírszolgálati Iroda: Az újvidéki katoná únmokról. Reméljük azonban, hogy
nai törvényszék rövidcsen megkezdi
a magyar nép, főleg a falusi paraszta megszállás alatt Bácskában működ®
só : érdekében ezt a hiányosságot még
Budapest, Julius 10. (Saját tudósí- sz igyál, amelynek ma demokratikus kot- fasiszta tisztviselők bűnügyének tármánya
van.
tónk
telefonjelentése.)
Tito
tábornagy
td< jében pótolni fogják, mert az elvi
A hétfői belgrádi lapok ísmerletik gyalását Deák Lcő volt újvidéki fődöntés csak ugy é r valamit, ha a néhány szóval megemlékezett a szerispán, Báthory Géza csendőratezredej^
biai
felkelés
évfordulója
alkalmával
gyakorlat valóban ennek szellemében
Tito tábornagy beszédét. A borbai be- az újvidéki megszálló körzetek cseriéimondott
beszédében
Jugoszlávia
kültőiténik Ez a szellem pedig érvényre
politikai kapcsolatairól és igy Magyar- szédből a következőket emelik k i : őrségi parancsnoka, Popovics Miláqf
es; U akkor juthat, ha a polgári isko- országról
is. Többek közölt a követ- Azon az uton vagyunk, hogy jó baráti volt jugoszláv szenátor é s uiagyai
lái kai együtt megszűntetik a gimná- kezőket mondotta: Arra törekszünk, hogv viszenvt Cpitstlnk ki azokkal az országokparlamenti képviselő ügyo kerül iái?'
Mtaiok alsó tagozatát Is.
baráti kannáidtól UUsüsilnk Magvara»- kal. amelyek velünk együtt fognak működni. gynlásra.

He csináljunk télmunkál!

Truman elnök elindult

Európába

I háromhaiaimi találkozón előkészítik a béketárgyalás anyagát

A belga szocialisták a parlamentben kivánják megvitatni
a király nópellenes szerepót

Moszkva a magyar-román
együttműködésről

Tito: Arra törekszünk, hogy baráti
kapcsolatot létesítsünk a demokratikus
Magyarországgal

Sztál n távirata
a magyar
m!n szíerelnöknek
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Ries István az uj igazságügyi.
Megjeleni a fasiszta
Hogyan lehet bélyegésszovjetelleneskönyveh
Sulyok Dezső az uj pénzügyminisztergyűjtő szaklappal
részletes
jegyzéke
jelölt
háborúra uszitani ?
A
jegyzéket
Szegeden egy
lemondását Vásáry István pénzügy-

(Budapest, julius 10) A lemondott
tfalolc.i László tanár ur sikeresen dr. Yaleuliny Ágoston igazságügymi- miniszter is, az ő utódjául Snlyok DemtgoloolUi ezt a sebéi iskolai lel- ntszler utódjául Rics Istvánt, a Szo- zsőt, a Független Kisgazdapárt tagját
r
aifalol - A hősles bélye|s»lly®sal«kf ciáldemokrata Párt régi érdemes tag- konjbináiják
WT;
4
akiknek a kommunista uralom ősi-OQO—
ját emlegetik. A napokban benyújtja
szromlása köszönheti

(Szeged, julius 10) Könnyen elkerülhette volna nz igazoló bizottság figyelmet az a »csekélység«, amit egy
feljelentés hozott nyilvánosságra. Malolrsi László szegedi főhivatású iparoslanonciskolai tanárról van ugyanis
szó, aki a háború alatt »A bélyeg*
Tudomásai vették a gázgyár
házihezelésbevételét
fcimü ifjúsági bélyeggyűjtő szaklapot
(Szeged, julius 10) A szerdai köz- vánta, nyittassa fel a város a még haszerkeszlclle, dc e szerény cim alatt
annál szerénytelenebből mérgezte az gyűlés előkészítésére hétfőn délelőtt za nem tért elmenekültek lakásait és
vegye igénybe. Kertész Béla jogi aggáifjúság lelké! jobboldali propagandá- ülést tartott a kisgyűlés dr. Pál/y lyokat hangoztatott a javas'attal szemGyörgy
h.
polgármester
elnöklésével.
val és végzett romboló hatású háboKésőbb megérkezett az ülésre Karácso- ben. Szerinte ilyen nagy horderejű dolrús uszítást.
nyi Ferenc főispán és ö foglalta el az got csak a kormánytól nyert felhatalmazás alapján lehet végrehajtani. A
Mindezekre bizonyilék az úgyne- elnöki széket.
háromszobás lakások igénybevétele su
vezett iszaklapnak* csaknem minden
Több apró ügy letárgyalása után lyosan érinti a lakosságot, ezért az
száma. íme mulatóba: a III. évfo- elfogadták a városi köztisztasági üzem
volna kívánatos, hogy ne a háromszolyam 10. számból:
díjszabásainak felemelésére vonatkozó básoknál kezdődjék az igénybevétel s
.Törvényes bélvcgkiadás jogival polgármesteri javaslatot. Javasolja a ezekre csak akkor kerüljön sor, ha a
a in. kir. posla "négy izben élt kisgyűlés a közgyűlésnek, hogy a házi- nagyobb lakások már megteltek. Dr.
Doruiszy Kálmán hasonló értelemben
Kiadta a .Köztársaság* felüinyo- szemét fuvardiját emeljék fel.
Vita fejlődött ki a nagylakások szólott, Bohó András pedig azt java•malu magyar posta, a szovjet és
tanácsköztársaságbélyegeket.
Az megosztására vonatkozó javaslat tár- solta, hogy ne társbérleti, hanem al•utóbbi két sorozattal elsősorban gyalásánál. Horváth János tanácsnok bérleti viszony legyen a régi bérlő és
az odaköltöztetett ui bérlő között. BáNémetországot és Svájcot, majd terjesztette elő a javaslatot, amely ugy thory
Lajos, Nagyiván János, Tombácz
akar
segíteni
a
szegedi
nagy
lakáshiá•Franciaországot és Olaszországot nyon. hogy minden 3, 4, 5, 6, 7 és 8 Imre, Straeí Ádám, Koncz László és
•akarták megnyomorítani
azállal, szobás lakasl, amelyben 3, 5, 7, 9, 11 Róna Béla kiegészítő indítványai után
liogy roppant mennyiségeket nyom- és 13-uái kevesebb személy lakik, a la- a kisgyűlés a kellő módosításokkal elva belőlük kicsempészik az cmli- káshivatal utján igénybeveszni
és fogadta a javaslatot és saját javaslataként terjeszti a közgyűlés elé.
'tclt külföldre és kommunistapro- megosztják.
paganda célokra használják majd
Róna Béla tanácsnok bejelentette,
Kimondja a javaslat, hogy minden
•fcl.«
fasiszta 3, 4, 5, 6, 7, és 8 szobás lakása bogy mivel a Központi Gáz és Villa• Utána lcirja, milyen roppant .ve- igénvbevehető megosztás céljára ha 4, mossági RL a várossal kötött szerzőnem tartotta be, a város háziszedelem* közcpcíte akadályozták 7, 10, 13, 16, 19 személynél kevesebb dését
kezelésbe velte a gázgyárat' olyan forlakik
benne.
Kivételt
tesznek
a
megtneg az állami nyomdák c terv ke- oszlásnál az orvosok, ügyvédek, mér- mában, hogy azt a bérlő cég számláresztülvitelét, de mindenesetre, miul nökök lakásával, ha rendelőjük, illetve jára vezeti tovább. Jelenlelte, hogy lent
ahogy Malolcsi László mondja:
irodájuk a lakásnak szerves része. Az járt Szegeden a gázgyár igazgatóságá> Az ember nem is hinné, hogy igénybeveit lakásba beköltöztetett lakó nak két megbízottja, "akik kijelentették,
a bélyegsüllyesztő hazafiak hősies társbérlői jogviszonyba kerül a lakás hogy a részvénytársaság most már
a szerződés egyes pontjainak
magatartásuknak köszönhető, hogy eredeti bérlőjével. A" lakrészek megvá- "hajlandó
T ' - ' " - . ; ' " " ' * * " * i»ícayíiií« tudon 'Keses aitrfi'úgymiTS"a *JlíilftWíuíéí tao&gÍTteg nera egWs'-eieit'A'Ü íY- mdsuivette a Dejeicutesi e» ugyanezt
ták elestek a propaganda eszközei- káshivatal dönt a vitás kérdésben. javasolja a közgyűlésnek.
től, pénz nem folyt be a hatalmas Fellebbezni a határozat kézbesítésétől
A városi tisztviselők drágasági pötpártkasszába s a másik oldalról rá- számított három napon belül csak bir- lékát 40 százalékkal javasolja felemelni
a kisgyűlés, majd hozzájárult a méruk lőrő ellenforradalmi nyomás tokon kivúl lehet.
A hozzászólások során BnenyiÁrpád nöki hivatalnak önálló műszaki ügygy könnyebben elsöpörhette őket.*
szólítsák fel a közönséget, osztályi való átszervezéséhez.
Hegy mindezeket miért mondja cl javasolta,
hogy lehetőleg rokonok, jóismerősök
A kisgyűlés ezután több kisebb jeMatolcsi egy bélyeggyűjtő szaklap- költözzenek össze. Jeney Sándor azt kílentőségű ügyben határozott.
ban, az nyilvánvaló és ő maga sem
rcstcllctle kimondani. Lelkesítő,
buzdító ellenforradalmi példát akart
a bélyrggyüjtés nemes szenvedélyének hódoló fiatalságnak szolgáltatni a még nemesebb szenvedélyhez. a baloldaliak üldözéséhez.
A tanár nr azonban nem vetette
A koronatanú súlyosan terhelő vallomása
pieg a háborús usaltást
sem.
1912 ben .Ara egy Rata* cimü cikUjabb tana kihallgatások miatt augusztus 13-ára
kében a kővetkező örvendetes hírt
napolták el a tárgyalást
közli:
• Örömmel és büszkeséggel jelent(Szeged, julius 10) Megin János 32
heljük, hogy K. J. tanár ur vala- éves, volt szegedi rendőrtisztviselő őrök jelentek meg és mindenkit, akit
honnan Oroszországból egy egészen háborús bűnügyének hétfői lőtárgya- olt találtak, letartóztatlak. így került
brcdeli tábori postai levelezőlapot lásán izgalmas jelenetek játszódtak a vádlott a Margit-körúti fogházba,
küldött...* .Mert ennek a tábori le Mint már emlileltük, a közbccsü- ahol — előadása szerint — kínozták,
lapnak az ára egy Rala halála lésbeu átló szegedi családból szár- ütötték, hogy vallja be a cionista
volt—* .Kibontakozik a megható mazó fiatalember azért került a nép- mozgalomban r&ztvcvők nevét és laktörténete ennek a szokatlan és hi- biróság elé, mert lübbreudbeli gy'l- címét. Mogán a fenyítések hatása
"hetőlcg követésre találó gyűjtési ár kosságbau való részvételié!, valamiül alatt bevallotta, hogy néhány ilyen
megszületésének« .Szinte látjuk rablással vádolta a aépügyészség. embert tsmer. Ettől kezdve töDblelkiszemeink elölt, hogy a Rátákra Mogán ugyanis a vádirat szerint lagja izben kivitték bizonyos utcai pontokra,
ezentúl vészes idők következnek. vall egy SzMasl-léle lerrorktlőaif igy a Thököly-ut és az Aréna-ut sarReméljük, a belőlük készített tábori menynek s mint ilyen terrorcselek- kára,
a Hüvösvölgybe,
valamint
lapok ezrei repülnek Magyarország ményekben veit részi.
a Baross-utca .52. számú házban levő
f e l é . . . amelyek a Ráták dredcli
Nemzetközi Vöröskereszthez és a VaA főtárgyaláson a vádlott tagadta dász-utcai Svájci Vöröskereszt-házba.
sorszámát" is magukon hordják.* *
bűnösségét és azzal védekezett, hogy Itt fel kellett ismernie azokat az emHál .Illtess! tanár nr! Azóta való- a Szálast féle csendőrkülönítmény fog- bereket, akiket — miut az illegális
ban elröpültek a Ráták ezrei Magyar- ságába esett s itt. veréssel és egyéb mozgalom résztvevőit — eléje állítotország leié. Az Igaz, bogy nem egé- kínzásokkal kényszeritették, hogy az tak. A vádiolt tagadta, hogy bárkinek
szén olyaa formában, ahogvaa azt a illegális mozgalomban résztvett egyétanár ur leltlszemei elképzelték, de nek elfogalásánát Jelen legyen, illető- a letartóztatását előidézte, vagy előttt valtak. Itt voltak és elérkezett leg etíogalásukat előmozdítsa. A vád- mozdította volna, csupán egy esetben,
végre az US, hogv kikérdezzük a ta- lott elmondotta, hogy egy Srhcnker •ÍJ Szandel Netti nevü fiatal leány
nár ur véleményéi a Ralikról, bé- Imre nevű barátja révén került ősz- letartóztatásában volt közvetett része.
i *
•
lyeggyüllésról, a kommnnista uralom jzeköllcicsbe az ellenállást szervező
összeomlásáról, meg más hasonló pro- cionista mozgalom vezetőivel. Meg- Zárt tárgyalást
rendelt el
blémákról.
ismerte a mozgalom vezető tagjait,
a
népbiróság
pénzt cs illegális iratokat Jmpott tőA vádlott kihallgatása befejezéselük. Majd 1914 november 23-án felx \ r » vilin fás. A belügyminiszter ment egy Ferdinánd* nevű ember la- ként elmondotta, hogy a rendőrségen
H e s s e r T i b o r n a k , az elhagvolt j a v a k
teli vailnmását visszavanja, mert
k o r . n / u n b i z t o s i m e g b í z o t t j á n a k , az is- kására, ahol egy Topa nevü partizán- kényszer hatása alatt leli beismeri
m e r t sportvezetőnek nevét 3 i 7.18/91 > őrnagy vezelésével baloldali szervez
U.V. s z á m alatt „ H o r n y a i " n é v r e vál- kedés folyt. A lakáson Mogán János vallomást. A rendőrségi vallomásaival
vonatkozólag
toztatta
át.
megérkezése után pác ocrcccl csend- kapcsolatos dolgokra

n kisgyűlés elfogadta a nagylakások
megosztására vonatkozó javaslatot

Í

Izgalmas jelenetek a Mogán-ügy
iőtárgyalásán

tárgyaló bizottság állította ósszo
a Magyar Közlönyben megjelent első hivatalos jegyzék
felhasználásával.

Kapható a Délmagynrország
kiadóhivatalában
éa a könyvkereskedések!" a.
népbiróság halározalhozalalra vonult
vissza és rövid tanácskozás után ugy
határozott, hogy elrendeli a zári tárgyalási a vádlott és a törvényszéki
erve'szakértő idevaaatkazó vallomásának időtartamára.
A zárt tárgyalás ulán a kihallgató'
sok következtek. A budapesti tanukal
hallgatták ki elsőnek. Dr. Pókay G é n
budapesti rendőrtiszt
elmondotta,
hogy 25 éve ismeri a vádlottat, iskolatársak voltak s a vádlott édesapja
háziorvosa volt. Az elmúlt év augusztusában megjelent budapesti lakásán Mogán János és kérte, hogy
lakást szerezzen neki és papírokat,
amelyekkel bujkálhasson. A vádlottnak átadta ekkor saját Lakását a
ugyancsak tőle szerzett Mogán János
tüzértiszti egyenruhát is. Ebben va
egyenruhában táliák Budapesten flibb
Izben a vádlottal, amikor védett házakban élelmet foglalt le és amikor «
Berlin-szállót a Szálasé-féle rszámoskérő különítmény* részére lefoglalta,

A koronatanú

kihallgatása

A zsúfolt terem közönsége élénlf
érdeklődéssel várta a
koronatanú
ként megjelenő Szaadel Netti — bd«
cézö nevén Ncska — 23 éves budst*
pesti, jelenleg szegedi lakos tanúvallomását. Szandei Netti elmondotta t
bíróság előtt, hogy .lebnkisáfo Magán
Jánosnak köszönhet!, aki Irlartóz'alásáaál Jelen volt a Tbíköly-nt és ai
Aréaa-nt sarkán, majd a Margtt-kürMii fognazftao a vallatását vezette él
•egkiaozfatisában gyönyörködött. —
Nagy izgalom volt a teremben, amikor Szaadel Netti a vádlott szóméba
mondotta, hogy ő voll a cionista el*
IcaóilásI mozgalom árulója, ő »bnkw
ialfa let a mozgalom vezetőik egj(
C.vl nevil és egy Wilü nevü lialaíí
emberi és ö tartóztatta le Asihert, R
mozgalom rezéről is.
— Gyönyörködött megkínozta lásombnn! — mondotta a lanu Mogán Jí-f
nos szemébe nézve. A vádlott továh/
is tagadta, bogy része lett volna d
mozgalom vezetőinek letartóztatásában, mcgkinozlatásában.
Ujabb tanúkihallgatások foganatosítása miatt a népbiróság délután 1
óra előtt pár perccel a tárgyalási
augusztus 13 ára napolta el. *

Kéthíy Inna ünnepi
beszéde a nagyszéksósl
aratóünnepen

(Szeged, julius 10) A Szociáldemokrata Tárt nagyszéksósi szervezetű
vasárnap délelőtt rendezte meg szokásos aralóünnepélyét. Az ünnepi heszédel Kélblv Anna
nemzetgyűlési
képviselő tartotta. Hangoztatta nagyhatású beszédében, hogy a lörléne.
lem folyamán egyetlen
társadalmi
rendszer sem adta meg a főid népének azl, ami iI jogosan megilleti. A
földnek kélkézi dolgozóit rabszolgaként kezelték. A demokrácia az, amely
végre biztosttja a nép Jogait a a/t,
hogy valóban a nép uralkodik, a néR
kormányoz. Beszédének további részében az asszonyokhoz szólt Kélhlv|
Anna. Felhívta őket, hogy vegyem-ic
részt ők is a politikában, mert aa
most már nemzett kötelesség.
Kéthly Anna beszédét
lelkesen
megtapsolta a hallgatóság.
Utána
Papdl György mondott még Iclkesitfl
beszédet. Azt a hitét fejezte kl, hogy|
Dózsa György népe továbbra is lel*
kcs munkával veszi ki részét az í r *
szág felépítéséből s Így biztosítja sza*
zárt tárgyalás elrendelését kérte. A badságát és lövő boldogulását.
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Szolgálatos gyógyszertárak

Borbély József, Tisza Lajos-körut 20.
Telofon: 22 -«8. Nagy Gv. örök. K.
Hangay Levente dr, Boldogasszonylugárut 31. Zaknr örök. Máthé Mihály,
Valéria-tér 1. Telefon 16-95
—oQo —
— Községi kenyérsütő Üzemet állit
fel a közellátási hivatal. A közellátási
hivatal vezetői a szakszervezetekben
beszámoltak a város közellátási helyzetéről. Horváth József hivatalvezető rövid megnyitója ufán dr. Gál Tivadar
elmondotia. hogv a közellátási hivatal
joo.cno pengő készpénzért és 200.000
pengő áruélelemért vásárolt szenet Szeged számára, de a leküldött szállítmány
nem lchetelt teljes egészében a város
közönségéé, mert megérkezésekor kiderült. hogy igen sok gazdája van. A
közellátási minisztérium novomber óta
100 kiló zsirt adott Szegednek, ezt a
zzeretetháznak utalták ki. Cukrot is
Igényelt a város, de Budapesten azt a
választ adták, hogy eukor nincs egy
deka sem. A város lisztellátása pillanatnyilag nincs biztosítva. Zabos Rezső
bejelentette, hogy a város scrtéshizlalással és libák tömelésével gondoskodik a zsirellálásról. Petróleum elegendő
áll rendelkezésre Nemsokára felállítják a községi kenyérüzemet, amelynek
•egilségével gondoskodnak a kenvér
árénak mai szinten tartásáról. Rak
Károlv a közellátási hivatal pénzügyeiről, I.ippai Nagy Antal a faellálásról
számolt he.
— A Soanvolorsz ági Nemzetközi
Brigádok Magyar Önkénteseinek Szövetsége junius 22-én, vasárnap délelőtt 10 órakor Rndapcslen a Városi
Szinházban a spanyol szabadságharc
9-ik évfordulóján ünnepélyt rendez. A
szövetség felhívja a volt nemzetközieket és a Spanyolországban elesett önkéntesek hozzátartozóit, hogv az ünnepélyen jelenjenek meg. illetvev legkésőbb
zO-ig jelentkezzenek Sebes ándornál
Budapest, Tisza Kálmán-tér 27.
— Wiinsrher Frigyest szabadlábra
• elvették. Budapestről jelentik: A
répügvészség VVünschcr Frigyest, t
Hangya volt vezérigazgatóját, az eljá
rás továbbfolytatása mellett, szabadlábra helyezte leromlott egészségi állapota miatt. Amikor Wünscher a legnagyobb háborús bűnösök egyike, az
ország megrontásán „munkálkodott",
bezzeg nem volt semmi baja . . .
x Gyászmise. Krisztián Ferenc 21
tfves tart. tüzér elesett Lepsényben
március 8-án. Gyászmise 11-én reggel
/7 órakor.
I
— t jra üzenhetünk külföldre a Vöröskereszt utján. A Magyar Vöröskereszt külföldi tudósító osztálya újra
lehelöve teszi, hogy a közönség külföldi hozzátartozóinak üzenhessen és
tüzeneleire választ kaphasson. Üzenet
és válasz közvclilését vállalja Amerikába, Ausztriába, Angliába és Németország kivételével Európa valamennyi
•országába a Magyar Vöröskereszt
(szegedi fiókja, Árpád-tér 4—5. (Jubus 1G-IÓ1 Széchenyi-tér IC, I. eai.)

Lankadatlan erőve! folyik a rohammunka a s z e g e d i p á l y a u d v a r o k o n
A vasutasok rohammunka lapja felsorolja a testületek
munkateljesítményét
(Szeged, julius 10) Most jelent meg
a szegedi vasutasok rohammunkalapjanak második száma, amely beszámol a
szegedi pálvaudvarokon vegzett leg;
ujabb teljesítményekről. A bcszumolo
arról gyóz meg. hogy a rohammunka
lankadatlan erővel folyik tovább és
nagy léptekkel viszi tovább az ujiaépités munkáját. A különböző rohammunkásalakulalok teljesítménye a következő :
A IV. pályamesteri szakasz G24 fővel 1346 órát dolgozott, főleg bombatölcsérek betemetésével vették ki részüket a munkából. A rendező állomás
személyzete 280 fő, 924 óra munkát végzett ál tamási terület tokaritásával. A
rendező fiókszertár személyzete 51 személv, 195 órával járult hozzá csatornakiásással az újjáépítéshez. Az üzletvezetőség IV. osztály 78 fő, 312 óra teljesítménnyel vett részt bombatölcsérek
betömésével. A lemezgyár 49 fő, 369
óra idővel csatorna kiásásával foglalkozott.
Bagdi Gyula és neje somogyitelepi
lakosok példaadóan összesen 48 órával
csatornakiásással vettek reszt a versenyben
A rendőrség politikai és bünügyi
osztálya 102 fő, 810 órával mozdonyszin belső takarítását és csatornakiásással járultak a munkaversenyhez.
A Béke-utcai fogház 315 fő erővel 1800
óra alatt léglaösszerakás, csatornakiásás és boinbatölcsér betömés munkáját végezte. Az államrendőrségtől 81
fő 1039 óra alatt 177 köbméter bombatölcsért (öltött be és 240 köbméter
csatornakiásást, 4013 drb téglatiszlitást végzett. Üveges szakcsoport: 05
fő, 101 óra, főleg léglatisztitási munkálatok Dohánygyár: 46 fő, 36H óra,
bombatölcsérek betömése. Gazdasági

Színház s-: Művészei
Diákok a Nemzeti Segélyért

vasút: 18 fő, 144 óra, tégtatisztitás és
összerakás.
A városi alkalmazottak 1550 íö 4650
óra idővel léglatisztitás, téglaösszerakás,
bombatölcsérek betömése. Az V. ker.
parancsnokság ruhajavitó üzeme 129
fő, 337 óra idő alatt téglatisztitási inun
kát végzett. A nyomdászok és könyvkötők 258 fő, 774 óra munkaidő alatt
bombatölcsérekct és csatornákat tömtek be A városi gőzfürdő 18 fővel 84
óra alatt téglát rakott össze, betonbontást és szétverést végzett. A Vöröskereszt 45 fővel 202 óra alatt téglát
rakott össze és tisztított. A Nemzeti
Segély 50 fővel 229 óra alatt bombatölcsérek betöltését és tég'atisztitást
végzett A vegyipari középiskola 20 fő,
4u órával a fűtőházban kocsijavitásnál
segédkezett. A pénzügyigazgatóság 263
fővel 897 óra alatt csatornabetömést
és téglaósszerakási munkálatokat végzett.
Kommunista Párt: 97 fő, 766 óra
csatornakiásás és salaklerakás. Kocsmárosok: 29 fő 116 óra salaklerakás.
Seprükötők: 25 fő, 100 óra léglaösszerakás, tisztítás Vendéglősök: 77 fő 154
óra forddókorong mögötti rész feltöltése. Győri-kefegyár: 57 fő, 228 óra léglaösszerakás. lisztitás. Demokratikus
Nők: 19 fő, 76 óra léglaösszerakás, tisztítás. Magyar postahivatal: 133 fő, 399
óra 80 köbméter
csatornabetömés
és
18
köbméter
tükörkiemclés.
Borbélyok szakszervezete 177 fő, 885 óra
100 köbméter csatornabetömés, 100
köbméter salaklerakás, ócskavas gyűjtés.
A szegedi csoportok közül példaadó
munkájukkal különösen kitűntek a szegedi Kommunista Párt munkásai, a
rendőrség, a tűzoltóság és a köztisztasági hivatal emberei.
- o —

Mozik

műsora:

Korzó Mozi:

Ma és mindennap bemutatjuk Judy
Garland és Mickey Rooney zenés vígjátékát „Nem gyerekjáték."
Széchenyi Mozi:
Ma „Kisért a mull". Egy nagy szerelem története. Fősz. Michel Morgan,
Belvárosi Mozi
Ma és mindennap: „Az áldozat"
Főszereplők Pierre Blancbar és Vivian
Románcé.

Vasárnap délután a városi zene
iskola dísztermében a szegedi fiugiin"
náziumok és a Szent Erzsebet leány*5
gimnázium komoly és
hangulato
előadást rendezett a Nemzeti Segély
javára. Az előadást a Szita/József által
vezetett fiu népdalkórus nyitotta meg.
Az igazi magyar népi szellemet egyébként nagyszerűen képviselte még egy
mesejáték is. A vegycskar áltat előadott
Bartók: Spártai gyermekkara pedig
igen jól mutatta meg, mint lehet a
népművészetet niagas művészetté emelni. Különösen kitűnt a műsorból Oörgenyi Edit tehetséges és művészi nivón
mozgó szavalatával. Komoly képességeket árult el Prónafatvy Éva és Rengey
Az elmúlt héten született 23 fiu és 10
Béla zongorajátéka, továbbá Karucz leány.
Melinda tiszta csengésű éneke.
Házasságot kötőitek: Schappesz FriNagy tetszéssel táncolt Gombos Mária, gyes Németh Annával, Hamar Zoltán
Szablya Hedvig ügyes előadásában Liszt Trényi Ibolyával, Rajta János Zakariás
második rapszódiájára. Igen kedves volt Olgával, Kelemen László Báló Olgával,
Kakuszi Gitta és Sebők Erzsébet balett- Jónai Ferenc Tolnai Margittal, Kovács
jelenete, akis MüllerZsuzsa kíséretével. József Gombos Arankával, Martonosi
A
Nemzeti
Segély
áldozatos imre Komjáthy
Ilonával. Gaszner
munkáját Kecskés Márta méltatta köz- László Hajdú Ilonával, Várhegyi Imre
vetlen szavakkal. Az előadás lelke Benedikt Margittal, Fürbacher József
egyébként a cserkészbábszinház veze- Ágoston Veronikával, Láng László Fatéséből is jólismert Matók György volt, ragó Etelkával, Berta József Hegedűs
aki most a konferanszié szerepét töl- Etelkával, Görög András Demeter Idátötte be.
val, Mátyás András Papp Ilonával,
Az egész előadást csak dicséret illet- Gsikesz Lajos Csala Hedviggel.
heti, mert a szegedi diákság megmutatta,
Elhaltak: özv. Fullmann Miklósné
(Budapest, julius 10) A Nemzetközi hogy tud színvonalas és magyar műsort
69. Wcibei Viktória fcO, Szögi Benjávöröskereszt Németországba kiküldött adni.
ininné 34, Lengyel Lajos 79, K. Kiss
ni agyar delegációjának jelentése most
Irén 15, Szűcs József 63, Börcsök JóírKezett meg Budapestre. A jelentés
zsef 60, Borbély József 61, Ökrös Feszerint 400.000 olyan magyar van m/g
rencné 51, Erőss Anna 57, Gácser AnA emrto'szágban, akiket a nyilasok és a né
Igazgató: Dr Bárányi János
j tal 71, özv. Dobó Istvánné 85, Özvegy
metek hurcollak el. Ezek közül 130 ezret
András 25, özv. Jéhn Józsefné 55, Kiss
nyilvántartanak. A 400 ezer ember kö*olt 24 ezer deportált zsidó van.
József 17, Lipozsenlsils István 34, özv.
MűsorJ
Seunig Károlyné 86, Törzsmagi István
A magyar kormány foglalkozik azzal
Szerdán, csütörtökön 6 órakor mun- 38, Svende Zsuzsanna 3, dr. Dus Zola tervvel, hogy a magvar háborús bű- kaselőadás
Kadnólhy Éva felléptével: tán 37, özv. Halál Istvánné 57, Perneki
nösöket kikéri Svájctól'. A szövetséges
Sándor 65, Ábrahám József 9, Lucza
ellenőrző bizottság támogatja a kérést
V I K T 6. R I A
es igy minden remény megvan rá, hagy Operett 3 felvonásban. Helyárak 2 P- Istvánné 17, Nyári István 62, Farkas
István 57, Kertész János 61. özv. Schönt>va,c kiadja az odamenekült háborús bé- től 12 pengőig.
berg Jakabné 77, özv. Tóth Gergelyné
geket
Svájcban van még Fabinyi
Péuteken, szombaton,, vasárnap, 87, Schrütler Ida 24, dr. Keresztes Mir
S k ma asran u
hélfőn, kedden : T a t á r J A r A s . Ope- hályné 25, Hajdú József 79, Sztankó
tiszt
°
8
8 katona- relt
3 felvonásban.
Józsefné 59 éves korában.
Vasárnap, 15-én délután 3 órakor
Szabó népügyész és Laborczy
ügyészségi előadó most érkeztei; vissza Radnóthy hva felléptével: S z t f k l k
— A Magyar Demokratikus Nők
dunántúli és arsztriai uljukról. ahol n z a s s z o n y .
Szövetségének tegnapra megbeszélt és
nyilasok után kutatlak. Az ügyészségi
kixuldottek dunántúli városokban fonJolarban levő parasztkocsi hasas elmaradt ósszvczelőségi ülését nia déltos iratokat találtak, amelyek fényt vagy fejőstehénért elcserélhető. Kis ulán 6 óra ;or tarljuk meg. A tárgy
fontosságára való tekintettel, a vezetőveinek eddig rejtett nvilas iárelmekre kundorozsiua. Kossuth L.-u. 72.
ségi tagok megjelenése kötelező.

Anyakönyvi hirek

400 ezer elhurcolt
magyar van még
Nemeiországban

Szeged Városi Színház

Jöjjön az

akkord-bért

Legsúlyosabb problémájuk UH H
dolgozóknak a munkabér gyökeres
rendezés©. Minden érdekképviseleti
szerv foglalkozik ezzel a kérdéssel
a maga érdeke szerint. Igy a mén*
nökök és gyárosok együ'tes értekezlete is, amit a mult hét szombatján tartottak meg és megtepően
béremelést javasollak. Vállozn tk az
idők. Ma egyes munkáltatók érdeke, hogy emelkedjék a munkahét!
és ezáflal indokolt legyen az árak
őrült rohanása mind magasabbra,
Bór joggal kérdezheijük, az alacsony nyersanyagár és szégyenteljes munkabéreken készült meglevő
árut mi emelte szinlc csillagászati,
magasságokba. A munkabéreméiért
javaslatnak ilyen szándékai lehetnek.
Az öntudatos munkások nem járulnak hozzá, hogy a semmittevők
és a munkáltatók kegyeltjei ugyanolyan fizetést élvezzenek, mint a
többtermelést SZÍVÓS
kitartással
végző munkások. Rendezzük a béreket, mert rendezni kell, de ugv,
hogy aki dolgozik, azt munkája
eredményeként jól dijazzák.
Az, alti munkájával elősegíti,
hagy minél lübb áru és érték teremtődjön meg: nrszágépilő mnnkát végez és legyen meg a jutalma.
Az njjáép'lést csak ugy Indjak
megvalósítani, ha minél tSbbel termelünk és aki ezt végzi, rsak az
érdemel bersüleles munkája után
becsületes munkabért. Legyen akkordbér rendes alapbérrel, hogy,
érdemes legyen valóban fokozni a
termelést. A magasabb teljesilméay
emberibb életmódot biztosítson a
dolgozók számára.
Meg kell valósítani a prémiumrendszert. Nc csuk a részvénye--,
az igazgalóság és a tulajdonos <
vezze a termelésből eredő ha ••
not, hanem minden dolgozó, a i
szorgalmával elősegilcttc.
Igy érhetjük cl, hogy a ninnk.. .
jókedvvel és munkaszercleltel végezze el, ami ráhárul az njjáépilésből.
A szorgalmas munkából szármar í
minden hasznot élvezzék azok i*.
akiknek a megfeszített munkájáh 1
jön elő.
Komócsin Mihály.
— Expresszlevelet is lehet küldeni
Budapestre. Az MTI jelenti Budapestről: A posta vezérigazgatósága közli,
hogy julius 9-től Budapestre szé.lő levél,
postai küldemény, postai utalvány és
postai csomagokat expressz fel lehel
adni. Az expressz díjszabás 10 pengő.

SPORT
Pluhár Istvánt

igazolták

(Budapest, julius 10.) A MTI jelenti*
Az egyik igazolóbizottság leigazolta a
fasiszta szellemű volt Országos Sport
Központ előadóját, az ismert rádióközvetitőt és újságírót. Pluhár igazolása feltűnést kelt
Tűzoltók -Politikai rendőrség (ntballmérkizé* lesz szerdán fel 7 órai
kezdettel a Hunyadi-téri'pálván.

tzeneíek
Jelentkezzék a íehérkabátos fialafember a szénügyben sürgősen. Lilioni-u. 14.
Dr. Ilajdu Béla szegedi ügyvéd
működését Zrinyi-u. 2. szám aluli
folytalja. Felhívja mindazokat, akik
Zrinyi-utca 2. szám alatti vagy Valórla-tér 12. (Darvas-ház) emeleti utolsó
két szobájában veit gcttóbcll lakásáról könyveket, bútorokat, ruhákal
és egyéb holmikat vittek cl, hogy ezeket adják vissza. Aki ilyenekről tud,
szíveskedjék vele közölni.
Ilélfőn reggel a Mars lécen orosz
katonától veit 371. szánni bordó kerékpárt aki mcgvellc, kérem visszahozni, az árát megtérítem. Újszeged,
Tárocaló-u. 7.

DftI. M A G Y A R O R S Z A G

apróhirdetések

Délibáb-utca 7. szám alatt taggyűlést
tart. Ennek keretében a SzociáldeFelliivájuk a szakszervezeti tnggok mokrata Párt gyakoriali működésének
figyelmét a Városi Színház szerdai és alapjai cimen előadást tart. Előadó
csütörtöki munkáselöadására. Kultur- dr. Anlalffy György.
tizottság.
A Független Kisgazda, Földmunkás
Szakszervezett kullnrblzollság: Pén és Polgári Párt szegedi szervezete juAranyat, briliánst, ékszereket, esüsleken 7 órakor. Ezen nz uton is fel lius 11-én, szerdán délután 5 órakor a töt, kar- és zsebbel! órákat vásárolok
kérjük az egyes szakszervezetek veze- párt helyiségében (Tisza Lajos-kórut 20) Laczkó órás-ékszerész, Kárász-ulca 14
tőségét, hogy a kulturbizottsághoz egy- értekezletet tart. A párttagok megjcle
Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget
egy képvisrlöjüket delegálni szívesked- nését kérjük. Elnökség.
magas
áron veszek. Falus"bélyegkeresjenek. ('lés minden pénteken 7-kor
kedés,
Fogadalmi
templom-téren.
Horthy Miklós-utca 8., II. em. balra.
K
Czielét,
kocsmáját,
vendéglőjét ha
A magyarországi Vas- és Fémműn
cl akarja adni, forduljon hozzám bi
kások szabad szakszervezete szegedi
zalommal. üzletek adás-vételi iroda,
csoportja 10-én. kedden délután 4-kor
Kölcsey-u. 10.
taggyűlést tart a székházban. Előadó:
Budapestről.
írógépek* számológépek ismét kap
Szerdán, délután 3-kor sütőiparosok
hatók Szencsi irodagépnagykereskodő
szövetkezeli és más fontos ügyben
nél, Szentmihály-utca 9. Bemutatás:
gvülést tartanak Lechner-tér 6. alatt.
délután 3—6-ig. Használt gépek véTagok megjelenése kötelezői Vezetőség.
tele.
Csütörtökön 5-kor az élelmezési
Faanyagot és használt szekrényeket
munkások taggyűlést tartanak a székházban,
veszek. Tóth asztalos, Petőfi Sándor
0-kor az iparvállalati szakosztály
sugárul 75.
A Paprikasiivetség megkezdte a
biz dmiainak bérmcgállapitó értekezlete
Jókarban levő petróleuingázlámpa
jóvátétel céljára igénybevett füzéres
a szakszervezeti székházban.
eladó.
Szabadsajló u. 47.
fél 7-kor a Szakszervezeti Ifjúság paprika árának kiűzetését. Az érdevezetőségének ülése a székházban.
Ilázat vennék 200-300 n.-öl telekkellek julius 15-éig jelentkezzenek a
\ ő l szabók, fehérneinüsök, fűző- pénz felvétele céljából az átvélcli cL kel. Pille-u. 19., alul kopogni.
Eladók zománccdények, kókusz fukök, mühiuizők 10-én, kedden dél- ismervénvekkel a szövetség székházálilán G órakor az Ipartestületben fou- ban, Br. Jósika-u. 2. alatt. Hivatalos tószőnyeg, függöny, bicikünycreg, kerék, herőllesüvegek, köcsög. Zászlólos ügyben szakosztályi ülést tarta- órák reggel S-tól délután 2-ig.
utca 10.
nak. Elnökség.
Eíadó egy hároméves belgás kancaFelhívjuk az összes Szegeden tartózA Pénzügy igazgatóság által
csikó, egy haléves kanca fiával és
kodó uri- és női fodrászsegédeket,
elfogadott
egy erős kéllovas paraszlkocsl u j
hogy kedden tagsági könyvcikkel felszerelve délután 5 órára fontos tagérkettős ráfokkak Tud.: Becsei-vendéglő
f
o
r
g
a
l
m
i
lekezletre a szakszervezeti székházban
Ujgyála 128.
jelenjenek meg. Dózsa György-u. 8.
a d e p enzf á r f t o n y v
Eladó hercszéna kévénkint vagy má— A szegedi orvosok szabadszerzsára. Paripalovat kancáért cseréles.
é
s
f
o
r
g
a
l
m
i
a
d
ó
b
l
o
k
k
vezetének vezetősége felhívja mindTápé, Munkácsy-u. 2.
azokat a szakszervezeti tagokat, akik kapható az összes szegedi nyomdákban
Házleiek eladó. Dcbrcccni-u. 19.
tagsági igazolványukat czideig még
és a Délmagyarország
Érdeklődni Kemes-u. 5.
nem vették át, hogy azokat legkésőbb
kiadóhivatalában
Gynpjnkárloló eladó. Mura-utca 7.
julius 2ü-ig feltétlenül vegyék át, tag(Tüzérlaktanya mögött.)
díjhátralékukat pedig mielőbb ren4 p , m z l rádió eladó. Somogyitc'.cp
dezzék különbeni következmények
805. szám.
lerhével.
NulféöerCs padlódeszka és harisuj cimc:
nyaszemfelszedőgéptü
eladó. SomógyiSzéchcnyMór és Iüd-ulca sarok
tclep XI. utca G49c.
(Főpostával szemben).
Használt rugót, afrikot veszek. BaFcthNás! A magyar államrendőrség log-ruha üzlet, Párisi-körut 45.
A Magyar Kommunista Párt szerdal
fárinapjai. Tárgy: A Szovjetunió Ma- szegedi főkapitányságának politikai
Egyéves sertés eladó, Újszeged,
gyarország felszabaditója és a magyar osztálya felkéri mindazokat, akik Tu- Erdélyi-tér 2. szám.
nép baratja. Előadok:
nyögi Csapó János, korábban gimnáMálna*, narancs-, citromízű üdítő
Alsóváros (Róka-utca 21): Gyólai ziumi igazgató, majd tüzifanagykeres- italok hozott üvegekbe, mézeskalács,
István;
keksz, mézzscsók, befőzőszerek viszontBelváros (Kálvin-tér G): Tombácz kedő politikai magatarIá sár ól tudnak, eladóknak Szercdainál Cserzy Mihálylegyenek
vallomást
a
politikai
osztáImre;
utca 3. — Kárász-utca 10,
Ee'sőváros (Római-körut 23): Pik-lyon: Szeged, Tisza Lajos-körut 31.,
Üres vashordót veszünk FenyőII emeiet. Komócsin Illés sk., rendler György;
Móraváros (Móra-utca 3): Dénes Leó; örlnnácsos, a politaki osztály vezetője. testvérek, Attila-ulca 10.
Rókus (Orgona utca tia): iíj. KomóSperljtyermekkocsil keresek. Korda,
csin Mihály;
Báró Jósika-utca 14.
A
K
S
O
L
A
Somogyitelep (III. utca 102): Farkas
Eladó egy Schax-segédmotoros keIstván;
permelczőszer originált Szent
eredeti rékpár jó gummikkal, egy csónak és
kilós dobozok- Gáfdos)
' zsirosbőr azonnal. Kálvária-tér 5a,
Vasutasok (Máv. Üvé.): Komócsin
Soltún;
ban kaphatóhárom- Lator.
.
Kenderfonógyár: Mison Gusztáv;
ság-u 27.Viszontelad.árengedmény.
Szép
argamanszőnyeg
3x4
m.,
fürdőGázgyár (délután 5 órakor); Krajkó
kád és rézöntvények eladók. SzücsAndrás:
utca 11.
Dohánygyár (délután 5 órakor):
Egv erős kétkerekű kézikocsi és
Strack Ádám;
5
ócska
stráfkocsikerék
eladó,
Újszeged (.Népkertsor 57): Halász
vagy elcserélhető Vásárhelyi-sugárul 12.
György:
Postások a belvárosiakkal együtt
Nagyobb gyermekvaságy matraccal,
Az előadások a gázgyár és" a dogarantált 98 százalékos réztarta- nyári öltönyre való zsávolyanyag elhánygyár kivételévet mindenütt c éllommal Gárdaii Szenthárom- adó. Zerge-utca 4b, I. em. 4, délután
után ti órakor kezdődnek Párttagok
k a p h a t ó ^ l E S i s á g - u t c a 27. 2—l-ig.
megjelenése kötelező, vendégeket szíPetróleumot csak kiskereskedők
Délelőtt 9 - 1 2 és délután 2-5-ig.
vesen látunk.
korlátlan mennyiségben saját hordóFelbivas! A Magyar Kommunista
Viszonteladóknak árengedmény- jukba kaphatuak
Fenyő Testvérek,
Párt titkársága értesiti az érdekelteket,
Attila-ulca 10.
hogy a csütörtöki összvezetőségi ülés
Fejőskccske eladó, Széli-utca 51.
Szegedi Igazoló Bizottságtól.
elmarad. Helyette titkári értekezletet
Jókarban levő női kerékpárért éleltartunk. Az összes kerületi és üzemi 11.622/1915. ig. biz. sz.
met, férfiruhát adok. Kiss József, Kigyópártszervezetek titkárai kötelesek megutca 1. II cm. 2.
jelenni.
Felhívás
Felhívom Szeged város dolgozó laA Szociáldemokrata Párt hírei:
A felsővárosi szervezet minden szer- kosságát, hogy akik az alább megneF o g l a l k o z á s
dán (3—7-ig és vasárnap 9—11-ig péuz- vezett köztisztviselők,
közalkalmatárórát és vezetőségi ülést tart Vásár- zottak népellenes, fasiszta, vagy néMegrongált épülelek, lakások helyhelyi-sugárut 22. alatt,
metbarát tevékenységéről,
illetve
a rókusi szervezet minden szerdán olyan magatartásáról tudnak, amely reállítása, átalakítása: Kühlcr építő5—6-ig, minden vasárnap 9—lU-ig a magyar nép érdekeit sérti, a Sze- mesterrel. Rclck-u. 43. Szakvizsgákra
előkészít,
pénztárórát, vasárnap 10—12 pedig vegedi Igazoló Bizottság hivatalos helyizetőségi gyűlést tart,
Bejárónőt felveszek heti 1—2 napi
a fodortelepi szervezet minden szer- ségében (Városháza, I. emelet 18) szó- elfoglaltsággal. Kálvária-utca i8., I. cm.
val
vagy
írásban
haladéktalanul
jedán ü—8-ig, minden vasárnap 3—5-ig
G. Jelentkezés kedden vagy szerdán.
pénztárórát tarL Vezetőségi ülés szer- lentse bc.
Felveszünk vevőkkel foglalkozni tudán fél 8-kor,
Dr. Pásztor István algyői községi
az uj szegedi szervezet szerdán 6-kor orvos, Be lovai Sándorné, Szilágyi dó könyvelő tisztviselőt; egy irodai
női alkalmazottat és egy segédet a füpártnapot tart,
Ilorlhy-kollégiumi altiszt, Abos Rózsa
Szóregen csütörtökön fél 7-kor párt- rendőrségi kezelő, Zilahi Kálmán ál- szcrszakinából. Fcnvö Testvérek, Atnap,
lila-u. 10.
• felsővárosi nőszervezet csülörtö- lampénztárt főtanácsos, dr. Balta GyuKülönőket jó díjazással felveszünk.
kón 6-kor a íodorlelepiekkel együtt la ügyvéd, LudányJ Márton postául- Tisza Áruház, Tisza Lajos-körut 46.
tart összejövetelt Vásárhclyi-sug." 22. liszt, Tóth Béla MAV-fel ügyelő.
Négy középiskolát végzett, oroszul
olatt. -'.löadó Dombi Béla elvtárs.
Szeged, 1915 julius 7-én.
beszélő, pénztári kezelésben jártas
A Fcot iáldcmokrala Párt móraváI)r. Anlalffy György sk.,
leány elhelyezkedne. Levelet * Sürgőst
rosi szervezete szerdán fél 7 órakor
tb. tanácsnok, a bizottság titkár*. jeligére a kiadóba.
Szakszervezeti

hírek

Adásvétel

Magyarorosz

szétár

a

kiadóhivatalban.

Értékmentőből!

Púrthirek

Rézgálic

dy i s p t i u r T r .
Cftomagolólányokal felvesz Szcrcdal,
Cserzy M -utca 3.
Gép- és gyorsirónőt keres nagykereskedés. Kézírásos ajánlatok Szeged,
Főposta, Postafiók 175 ciinre küldendők.
Jámegielenésü kiszolgálónő, ki perfekt beszél oroszul felvételik. Délvidéki
gyümölcs, Kelcmen-utca 1.
Fatalpkészllésbea jártas szatagfűrészes munkás azonnal felvétetik. Hétvezér-utca 48.
Megbízható intelligens nőt könnyebb
munkára felvesz Kozó-foló, Mi .szátb
Kálmán-utca II.
Jómnnkás cipószsegódeket keresek.
Vár-'i. 1. szám.
Idősebb nő elmenne
háztartási
munkára, Pirosné, Kolozsvári-tér 8.
Gyakorlott szőnycgcsomózó géppel
együtt felvétetik. Rákóczi-térnél, Tábor-u. 4.
Péksegédet nzonnalra felveszünk
Makóra., Mészárosné, Tisza Lajos-krt,
23. szám.
Megbízható mindenes vidékre, Szeged mellé orvoshoz felvétetik. Jelentkezni: Szeged, Tisza L.-kőrut 54,
Csanádléknál.
K U l ö n í é l é k
— A .Magyar Vöröskereszt szegedi
fiókja julius 16-tól Széchenyi-tér 16.
szám alá költözik. E naptól kezdvo
ugy személyes, mint levélben! tudakozásokkal ide kell az érdeklődő közönségnek fordulnia, délelőtt 9—l-ig
és délután fél 4 - 6 lg.
Bútorozott szoba két úriember részére kiadó. Egy jégszekrény és szekrény eladó. Zongoratanilást és polgárira
való előkészítést vállal, házhoz is megy.
Bokor-utca 16, emelet.
Figyelem!
Ellopták
lakásomból
„Erika" gyártmányú táskairógépemet
Megtaláló vagy nyomravezető pénzbeli
vagy lermészelbeni jutalomban részesük
Özv. dr. Hoffmann Ferencné, Méreyutca 21.
A Tisza-kávéház előtti újságosbódé
kiadó bérbe. Érd. ugyanott Makainál.
3 liba találtatott, igazolt tulajdonosa átveheti. Pille-u. 33.
Szombaton elveszett Rácz Jánosné
és Szín Gyula névre szóló iparigazolvány. Megtaláló julalom ellenébe*
adja le: Cserepessor I. épület, l . a j t ó .
Elveszett Irataimnak megtalálóját
kérem, hogy azokat jutalom ellenében
Somogyi-u. 7. alá adja le. Dr. Banga
Jolán.
Bolgár katona fclvilbcn valahol otthagyott fényképeket, filmeket, szivesveskedjenek a kiadóban leadni, jutaban részesül.

Elcserélném 1 szoba kisebb konyhás lakásom hasonlóéri Rókuson vagy
Alsóvároson, hol a disznótartás meg
van engedve. Kossuth Lajos-sugárut 81.
ajtó 7.
Bútorozott szoba emeleten kiadó.
Fürdőkád horganyból eladó. Margitutca 23.
Szegényebb asszonynál szobát keresünk helenkint kétnapi használatra.
Levelet »Jól megfizetünk* jeligére.
Elcserélném emeleti szoba-konyhás
lakásomat száraz földszintivel, esetleg
kétszobással Felsőváros vagy Rókus
környékén. Érdeklődni 4 órától. Árvautca 20., emelet.

Csere
Telivér, sziementháli, törzskönyve,
zett tehenet, üszőket, bikaborjukat cserélnék lovakért Czeglédi Nagy Ferenc
kertész, Hódmezővásárhely, lpoly-utca.
Cementet adok mészért. Ugyanott
slukatur nád eladó vagy elcserelhetA
Boros, Szilléri-sugárut 32.
Két pár vadászcipőt elcserélnék fáért,
borpárlatért, kukoricáért Délibáb-utc»
szám.
Sezlont cserélek fáért vagy cukorért
esetleg pénzérL Csongradi-sugárut 48.
Parasitkocsi tehénért vagy hasasüszőért elcserélhető, különbözet meg.
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