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építik vagy lassan épitik, ha túlzott, fogadható béreket szabnak meg. Vál- j mek munkásai, hassa á t őket Is sz «
követelésekkel állnak elő é s a gyors lalják a falvak dolgozói ugyanazokat tudat, hogy vállalniok kell áldozatokat
kiviín a nemzet és követel meg az aratás és cséplés fellételéül el nem j az áldozatokat, mint a gyárak és Qze-1 is az ország újjáépítéséért.
lország helyzete a falu dolgozó népétől. A bérmcgállapitó megyei bizottságok az aratás és cséplés diját
a viszonyokhoz mérten magasan, 17
százalékban állapították meg. A földművelésügyi miniszter, oki ismeri az
ország helyzetét, az aratás és cséplés bérét szükségesnek látta orszá
gosan megállapítani és mint maximumot 14 százalékot jelölt meg. A
falvak dolgozói nem értik, miért követel tőlük az ország földművelésügyi
minisztere áldozatot, pedig könnyen
A török-kérdés a Pravda érdekes
megvilágításában
érthetővé válik, ha meggondoljuk,
hogy az eltúlzott mezei munkabérekChurchill is Traman szemleköralja
Berlinben
kel a gazdák termelésének rentabilitását borítjuk fel.
A szövetségesek állandóan bombázzák Japánt a tengerről á s levegőből
A túlzott bérkövetelés a falun fellé Uenül a termelés csökkentését vonA postdaml találkozó áll ma szerte teljes mértéiben támogatja, elismervén kell megtartani. Ez azonban lehetet*
ná maga után és ezt ma Magyaror- a világon az érdeklődés központjában. ezz l, hogy as ntolsó évben ax olasz lennek látszik akkor, ba a szavazóit
szágon nem szabad megengediiiök az Churchill és Truman vasárnap délután, nép és hadserege valóban jelentős ál- azt sem tudják, hogy képviselőházi,
Ország élén állóknak. De nemcsak a Sztálin generalisszimus pedig különvo- dozatokkal járult hozzá Itália felszaba- vagy csak alkotmányozó gyűlési képtermelés csökkentését jelentené ez, naton hétfőn délelőtt érkezett Post- dításához és a demokratikus gondolat viselőt választanak-e é s hogy a jelöl*
hanem könnyen megrontaná a falu damba. Truman és Churchill már ismé- győzelméhez.
A francia belpolitikai életet még tek mandátuma négy, hónapra vagy
békés társadalmi nyugalmát és köny- telten tartott előzetes tanácskozást,
azonban
hivatalosan
a
konferenciát
mindig
változatlan izgalomban tartja évekre szóL
nyen szembeállítaná a falu gazdatárcsak ma délelőtt nyitják meg. Tegnap a kormány népszavazást terve. A
A kormány terve, • sajté visszkadalmát a magyar demokráciával, délután- Truman ts Churchill autóval
hangja Mán Ítélve, tehát egyfrancia
sajtó
csekély
kivétellel
élénfemelyben a túlzott bérek miatt nem bejárta Berlin lerMetil. Hosszasabban
• a l é l t visszautasításra talált aa
tudja munkáját gazdaságossá, kifize- időztek a birodalmi gyűlés és a kancel- ken támadja a kormány elgondolását
•tsxes párluk éz az ellenállási
tődővé lenni. A falvak dolgozóinak lári palota romjainál, majd elsétáltak és balfogásnak minősitik az általános
mozgalom rész éréi ts.
Ilyen lépóse nem vo'na összhangban a híres brandenburgi kapu alatt, ahol választásokra vonatkozó tervet, mert
fe nemzeti egység po'.i'.lkájával. mert az egyik oldalon német rendőrök feszes az sok kétséget vonna maga után. Eddig egyedül a köztársasági szövetu fokozottabb egységre törekvés he- tisztelgését fogadták, a másik oldalon A lapok szerint a választásokat a ség cs a demokrata szövetség íogadtft
lyett könnyen egységbontó jellegű le- pedig orosz katonanők posztjai üdvö- lehető legtisztább körülmények között el a kormány tervét.
zölték az angolszász államférfiakat.
bet.
Lipót belga király nem hajlandó lemondani
A fiatal magyar demokrácia nrnes
A török sajtó
fcbban a helyzetben, hogy a dolgozók
Belgiumban most némileg tisztá- reggeli jelentése közli, hogy
munkájának teljesértékü bérét meg- szovjetellenes
hadjárata zódott a helyzet azáltal, hogy a ki- tegnap éta ötszáz rrpfiMerM
fizethesse. Csak most épül az nz orrállyal folytatott
tanácskozásokról
A törökországi kérdéssel kapcsolat- visszatért vezető politikusok meghozbombázza állanéáan Tokiét H
szág, amelyben ha felépítjük, a dolmás k&8l<várusokaL gozóknak ez a jogos kívánsága meg ban, amely a potsdami tanácskozások ták a király végleges elhatározását.
,vnlósillialó lesz. Dc ennek az ország- egyik főpontját alkotja, a Pravda dip- Eszerint
Ax egyesült amerikai é s brit flotUl
munkatársa a következőket
nak a felépítése csak áldozatokon lomáciai
hatalmas
hajóágyú! szörnyű pusztíirja: A (örök sajtó határozott hadjáa király ugy döntött, hogy nem
keresztül történ hetik meg. Áldozatot ratot folytat ujabban a Szovjetunió
tást
visznek
véghez a Japán anyamond le, de nem ts szándékozik
keli hoznia az ország minden rétegé- ellen Ennek a hadjáratnak azonban
sziget
parti
védőm
ü berendezéseiben.
visszatérni Belgiumba.
nek, a falvak dolgozóinak is. Ez a nem kizárólag a Szovjetunió a szenMindez a körülmény — mondja Miréteg sem kaphat már most munkája vedő részese, hanem Bulgária, Jugo- A belga képviselőházat szerdára őszszlávia, Itománia is. Figyelemreméltó szehivták, hogy az u j helyzetet meg- mi ta jelentése — azt mutatja, hogy
értékének megfelelő bért.
a Japáu flotta a küzdelemből teljea;
a körülmény, hogy valamennyi töA város dolgozói ezideig több mérvitassa.
sen ki van kapcsolva, úgyhogy ezelf
rök
lap
egyforma
ellenséges
hangnemsékletet tanúsítottak. A városban is
A csendesóceáni harctéren egyre a müvetetek már a küszöbönálló inben
ir
a
Szovjetunióról
és
a
Vörös
előfordullak, hogy egyes szakmai cso- Hadseregről. Csak azért, mert fel merte fokozottabb hevességgel folyik a Ja- vázió bevezető lépéseinél^ tekintportok a kollektív szerződések meg- menteni a balkáni államokat a fasiszta pán elleni invázió előkészítése. Nlhető.
kötése során túlzott követelésekkel iga alól és részükre független állami mttz tengernagy főparancsnok ma
álltak elő. A szakszervezetek azon- életet biztositolt teljes politikai szaban felismerték a túlzott bérkövetelé- badsággal. A törők sajtó mindezen felül
sek gazdasági és társadalompolitikai még arra a hiábavaló fenyegetésre is
veszélyét, a legtöbb csctlicn maguk a ragadtatta magát, hogy a görög-tőrök
Faikutaló őrületükben
munkások rcdukáltá.'* bérkövetelései- államtömb megalakítása is tehetséges,
ket. Ha Ilyen áldozatot tudnak hozni azzal tetézve, hogy mig Albániát is
a város dolgozói, tudniok kell a falu hozzá kell ehhez a tömbhöz csatolni. A
Szovjetunió és a balkáni államok azondolgozóinak is.
ban ligyelmeztetik Törökországot, hogy
Az ujjáépilés sikere egy uj munka- ex a metódus olyan kétélű fegyver,
legyelein megvalósításától függ. F.n- amely könnyen a török politika ellen
m k a munkafegyelemnek, amit ugy a is fordulhat.
Kíméletlenül meggyilkolták azokat a németeket,
fa vak, mint a "városok dolgozóinak,
akiket fajilag alacsonyabb rendűnek talállak
elsősorban az öntudatos, politizált réPotsdamban döntenek
tegeknek önkéntesen kell vállnlniok
(Moszkva, julius 17) A német fajelkendezéssel megölték. Az
ilyen
a szövet- mélet,
— meg kell mutatkoznia a bérkér- Olaszországnak
amelyet Hitler és cinkostársai
gyermek anyját szintén megölték.
ségesek közé való
dések rendezése során is. A munkahirdettek, a gyakorlatban xzörayü bűnA megültek agyvelejét a fajkutató
cselekményekre vezetett. Ami szörnyű- intézetnek Küldték el tanulmáuyozáa
fegyelem hiánya az ország újjáépítélelvételéről is
ségeket csak el lehet képzelni, azok végett Németországban már nem egy
sé.lek sikerét veszélyezteti, a demokrácia fejlődését lassítja. Ez az oka __ Olaszország helyzetében is valószí- mind valóra váltak az ilyen fajelmélet ilyen táborra akadtak. Ezekkel a bűnjelentős változásokat fog hozni szerint vázetelt táborokban. Az ilyen cselekményekkel szörnyű módon beimnak, bogy a legfclelőscbb helyről anűié,';
potsdami konferencia. Parri minisz- német táborokban
mocskolták Németország és a német
nz akkordbérck rendszerének beveze- terelnök ugyanis azzal a kérelemmel
nép nevét
német yermekeket és nőket öllek
t é s t javasolják. Ezzel a bérrend- fordult a szövetségesekhez, hogy
Elekért a szörnyűségekért nemcsak
aiik
fajilag
alacsonyabb
szerrel kívánják meggyorsítani az újazok felelősek, akik elkövették, hanem
^rendűek vo,
voltak szerintük.
tekintettel azokra a nagy áldozajáépítés tempóiát és külön jutalmakezenkívül sokmillió német is, aki támotokra, amelucket az olasz nép a
ban kívánják részesíteni azokat Q
A bajorországi egyik ilyen tábor letar- gatta a nácizmust és ezzel lehetőséget
fasizmus
elleni
harcban
Olaszordo'gozókat, akik a leggyorsabban a
tóztatott kórházvezető orvosa kihallga- adott a bűncselekmények elkövetésére.
szág teljes felszabaailásáért hozott,
tásakor elmesélte, hogy a fajil. % nem A német népnek látnia kell, hogy mit
legtöbbet és a legjobb minőséget
ismérjék el a jelenlegi olasz kor4
kielégítő gyermekek szüleit különböző jelent a'fajelmélet a gyakorlatban és
termelik. "
>
mányt az olasz nép igazi kipvise
kipvisebehívókkal rendőrségre, vagy más a német nép csak akkor tudja magáról
A kenyőrmagvak gyors learatísa
lojcncic es Olaszországot vegyék
hivatalos ürügy alatt bebivták.
lemosni ennek szennyét, h a maga is
és gyors kicséplésc az országépités
fel a szövelsígcs nemzetek sorába.
A szülök távollétében a gyermeket
hathatósan közreműködik ezeknek a
sz rács része. A falvak dolgozói ez- Ezt az olasz kívánságot most már mind
elvitték
és
kórházba
szúllitották
bűnösöknek a kézrekeritésében és megzel építik az országot. De rosszul az Egyesült Államok, mind AngYia. •ápoló nővérek* s morfium beJee*
felelő megbüntetésében.

Több áldozatkészséget

A demokratikus Olaszországot
felveszik az egyesült nemzetek
sorába

Tömegesen öltek meg
gyermekehet és anyákat

német
a nácik
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A Kommunista Párl az ujiáépitós érdekében
BUDAPEST,
D e á k F . - u . 13b
hajlandó együttműködni minden becsületes y L E V É L P A P Í R
legolcsóbb beszerzési forrása. Cigaretta*
jószándéku dolgozóval
papireladás nagyban.

fll az alkalom, hogy a tisztviselőosztály ie bekapesolódjék
Keresztes

az Moíő

Mihály és Komócsin Zoltán érdekes előadása
tisztviselők és alkalmazottak
gyűlésén

(Szeged, julius 17). A város tisztjtiselökara dicséretes nódon veszi ki
Vészét elejétől kezdve a vasút újjáépítéséből. A tisztviselögárúa minden
hétfőn délután a vasút újjáépítésére
fordítja munkaerejét Most hétfőn elmaradt a kivonulás, ehelyett két igen
érdekes előadást hallgattak meg a
tisztviselők az ujjáépitésről. Délután
3 órakor zsúfolásig meglelt a városháza közgyűlési terme tisztviselőkkel
és egyéb városi alkalmazottakkal. Dénes Leó h. polgármester általános figyelem közepette jelentette be, hogy
az újjáépítési munka élén járő Magyar Kommunista Párt kiküldöttei:
Komócsin Zoltán és Keresztes Mihály
tartanak előadást az újjáépítés gazdasági és politikai jelentőségéről.

A tisztviselők tömörüljenek
a munkáspártok zászlai alá

munkába

a városi

jelentőségű
vedése&el ax újjáépítésire való (szinföldreform.
te bekapcsolódással. A tisztviselők
most megmutathatják, hogy pontosan Átalakulóban van az egész magyar
olyan hasznos elemei az újjáépítés- élet, a magyar tlsztviselőtársadalomnek, mint a munkásság. Ha meg
nak is á t kell alakulnia. Itt van az
akarják és meg tudják ezt mutatni, alkalom a demokratikus alkotómunenged a munkásság részéről eddig kába való bekapcsolódásra. El kell
irányukban tanusitott merevség és vetni a régi hamis jelszót, hogy a
melegség váltja (el, aail lehetővé le- tisztviselő ne politizáljon. Igenis psjjszi a közeledést
Utaljon!
Azokról a vállalaíokFŐI beszáll ezA Kommunista Párt eddig különután a szónok, amelyek nem veszik
leges feltételekel szabott, ha
ki részüket elegendő mértékben az
tagjai sorába fogadott valakit
ujjáépitésból. Az Ilyeneket államosíMa már elég erösaek érzi magát
tani fogják. Ettől függetlenül is rövidesen sor kerül egész sor gyári ahhoz, hogy mindén becsületen
dolgozói, akár fizikai, akár szeliparág államosítására. így államosílemi
munkás, tagjai sorába hlvtani fogják a bányákat, a villamosmüveket és az egyéb kulcsiparokaf.
Bejelentette, hogy
A taps elültével Dénes Leó h. polkészül a közigazgatási reform U,
gármester mondott köszönetet az előami kihalásaiban legalább olyan
adóknak értékes előadásaikért

is, ahol még Adyt sem adták elő, mert
ax iskolaév rövidsége miatt nem t u *
tak eljutni odáig. A tőrténeimet a mult
világháborúval le kellett zárni egy rendelet értelmében, igy ebben a tárgybal
nem sok ujat hallhattunk. Sok szép f »
leletre nyilt igy is allkalom, a fiogimnáziumban példáui az egyik diák tóit
ténelirókat kritizált és látszott rajta,
hogy nem fogad el mindent ugy, amint
a könyvben tanulta. József Attilától
különösen a lányok tudtak igen sok
verset idézni.
Érdekes megfigyelni azt is, hogy •
gimnáziumokból nagyon sokan készük
nek orvosi pályára, de sok bölcsész is
akad. A kereskedelmiből n legtöbben
hivatalnoki
pályára
mennek inkább és csak kevesen a szabadabb^
kereskedői pályára. Még főiskolára is
többen mennek a kereskedelmi leányiskolából, mint kereskedőnek.
Általában a rövid és sok nehézség
gel teletűzdelt év ellenére is igen szép
eredményt mutattak fel a diákok. T<V
retlen életkedvüket pedig mutatja, hogy
leküzdve minden nehézséget, a fiugitnnázium és a Szent Erzsébet-leánygimnázium együttes hangulatos érettségi
bankettet rendeztek.
L. Z.

Komócsin Zoltán éles dialektikával megszerkesztett előadásából' rá- W e i s z f e ü e r T e s t f é r e k . j u g o ^ g g f f ^
áthelyezték
mutatott, hogy egyetlen foglalkozási a a g y k e r e s k d í s é t s z a l i (Hungária-szálló épülete) " m m i m * "
ág sem vonhatja ki magát az újjáépítés munkájából. A tisztviselőlársada
lom fontos láncszeme az újjáépítésnek. Sorra vclle ezután az újjáépítési
Csüllrlüküa, julius 19-én, d u. 9
munka egyes fázisait, a vasút újjáépíórai kezdettel üzembizottsági és bizaltését, a lerombolt lakások helyreállímiak együttes ülése a szakszervezett
tását, a mezőgazdaságnak gépekkel
székházban, Dózsa Gy.-u. 8. Pontos
való ellátását és ezekkel kapcsolatmegjelenést kér a vezetőség.
ban felhívta a figyelmet a reakció
éber és ravasz in Inkájára, amit a
gazdasági újjáépítésben ugy kell meg(Szeged, julius 17.) A népbiróság Katona tanácsnok levelére Szögi Géza
törni, hogy még nagyobb buzgalom- Bőzzó-tanácsa hétfőn folytatta dr. Nyi- nyilas államtitkár küldött a tanácsnokA Magyar Kammnniita Párt szerdal
mal, még többel kell dolgozni az uj- laty Pál volt városi aljegyző népelle- nak Kaposvárra c amely sajátságos
párlaapjaL
Tárgy: „Harc a reakció
JsOpI'.és érdekében. Arról beszélt ez- nes ügyének főlárgyalását. Emlékezetes, véletlen folytán a szegedi rendőrség ellen".
lilún, liogy a gazdasági harc mellett hogy a mult hónapban megtartott első kezére került A levélben Szögi államBelváros: Kálvin-tér6. Előadó Szinpolitikai harc is folyik az újjáépítést tárgyalást azért napolták el, mert a titkár sajnálkozik, hogy „Nyilasy Pali", mai István.
bíróság
bizonyitáskiegészilést
rendelt
aki mindig jó nyilas volt, Szegeden
arégzö demokrácia és a reakció köFelsőváros: Római-körut 21 Előadd
tött. Politikai téren a reakció leg- el. Ennek foganatosítására most került maradt az orosz bevonulás után.
Mison Gusztáv.
sor.
Több
tanút
hallgattak
ki,
ezek
A
perbeszédekre
került
ezután
a
újabb fogása, hogy igyekszik zavarl kevés kivétellel vallották, hogy a vádRókus: Orgona-utca 6a. Előadd
majd a bíróság meghozta ítéletét. Komócsin
Mihály.
trellrr.i a demokratikus párlob közöli lott mindig szélsőséges jobboldali gon- sor,
A népbiróság bűnösnek mondotta ki
Móraváros: Móra-utca 3a. Előadd
fs arra törekszik, hogy megakadá- dolkozása volt és gondolkozásmódja hi- Nyilasy Pált két vádpontban, a harmaElemér.
lyozza az CgyüUuiüküdésL A soroza vatali működésében is érvényesült
dikban felmentette és ezért az envhitő Szana
Alsóváros:
los miniszteri bukások azonban azt
figyelembevételével 2 évi Krajkó András. Róka-utca 21. Előadd
Tanukénti idézést kapott a tárgya- körülmények
bizonyítják, hogy a reakció nem lásra
börtönre,
állásvesztésre,
valamint 5 évi
dr. Valentiny Ágoston volt igazIIL utca 102. Előadd
plyrui erős. A Kommunista és a Szo- ságügyminiszter is, aki előadta, hogy politikai jogvesztésre Ítélte. Az ítélet dr. Somogyitelep:
Vas
Péter.
ciáldemokrata Párt együttműködése a Nyilasy jobboldali ember voll, de indokolása szerint megállapítást nyert,
Újszeged: Népkerlsor 5. Előadó Pilelegbiztosabb záloga, hogy a reakció ugyanakkor munkásbarát. Két izbea hogy Nyilasy, mint a nyilaskeresztes ler György.
pártnak
négy
hónapon
keresztül
tagja,
további munkája is csődöt mondjon. volt vele dolga mint ügyvédnek tanuVasutasok: Máv. Üvé. Előadó Hajobboldali volt és ez a magatartása
IAz újjáépítés eddigi jelentős sikerei- sitványos ügyekben, ezekben az eselász
György.
tekben nem tapasztalta, hogy elfogult hivatali ténykedéseiben is érvényre jube való hivatkozással
Postások: Vásárhclyi-sugárut (Postott.
A
tanúsítványok
kiadásánál
a
renlett volna a tanúsítványt kérő zsidó
tás ház). Előadó Komócsin Zoltán
származásuakkal szemben. Kijelentette, deletekben előirt szigoron tulmenőleg
Kenderfonó;
Előadó Kálmán
felszólította a tisztviselőket, mint
bírálta
el
a
felek
jogosultságát
a
tanúhogy Nyilasy jobboldali beállítottságát
Endre.
az értelmiségi osztály egyik néa múltban az egyetemeken uralkodott sítvány kiállítására. így volt ez például
Gázgyár: délután 5 órakor. Előadó
pes csoportját, hogy* mint szelnépellenes rossz szellemnek tulajdo- Back Bernát esetében. Az, hogy a vád- Széli Sándor.
lemi do'gozék, tömörüljenek a
lott
Szálasi-parancsokat
hajtott
volna
nítja.
Dohánygyár: délután Sorakor. Elővégre, nem bizonyult valónak.
munkáspártok zászlaja alá.
adó Rudas Endre.
A
tanúkihallgatások
befejezése
után
Dr.
Biró
Sándor
népügyész
felebbeJl Magyar Kommunista Párt legális a tenácsvezető még egyszer ismertette
Orion bőrgyár: délután 5 órakor.
zést jelentett be a felmentő rész miatt Előadó
fennállásának rövid ideje alatt is bc- azt
Horváth József.
a levelet, amelyet az elmenekült és súlyosbításért.
bizonyította, hogy komolyan dolgozik
Gyufagyár: délután 2 órakor. Előadó Ifj. Komócsin Mihály,
fez ország újjáépítéséért, mert nemUjszegedi Kendergyár: délután 3
rsak programot ad, hanem meg is vaórakor. Előadó Farkas" István.
lóslija azt, nemcsak beszél, hanem
Lemezgyár: délután 3 órakor. Előleltekkel is bizonyít. így válik aKomadó Strack Adám.
latinista Párt a legkomolyabb hazaAz előadások — kivéve a külön
has párttá, mert hazafisága a népért,
jelzetteket — mindenütt délután 6 órao nép életszínvonalának emeléséért
kor kezdődnek. Párttagok megjelenési
eredményei és tanulságai kötelező.
folyó harc. Éppen ezért a párt gyö- Az érettségi vizsgálatok
Vendégeket szívesen látunk.
keimé a nemzet győzelmét is jelenti.
Pártnap a Független Kisgazdapárt(Szeged, julius 17) A mult hét vé- zett növendék, nem hivatkozhat majd
gére az összes szegedi iskolában véget- arra, hogy a háborús nehézségek miatt ban. A Független Kisgazdapárt szegedi
értek az érettségi, illetve a tanítókép- nem tudott ugy készülni. Az élet nem szervezete szerdán délután fél 6 órai
igenis, politizáljon
zőt is beleszámítva, a képesítő vizsgá- ismerhet el mentőokokat és magyaráz- kezdettel párlnapot tart a Gróf-palotáa tisztviselő l
latok. O'.szesen 2M diák esett tul az kodásokat. Mutatja egyébként a tanárok ban levő párthelyiségébea. A tagok
idén az érettségi nehézségein és ebből munkájának eredményét és afiukoda-minél nagyobb számban való megjeleA nagv tetszéssel fogadolt előadás csupán
nem feleli meg a követelmé- adó igyekezetét, hogy a vegyiipariskota nését kéri és vendégeket is szívesen lát
titán Keresztes Mihály tartotta meg nyeknek.10Kitüntetéssel
22, jelesen 27, jól inégis a harmadik helyre került a ki- az eluökség.
beszédét, amelyben a többi közólt 8J,
elégségesen pedig 90 diák végzett. tüntetéssel és jelesen végzettek csoportA Nemzeti Parasztpárt szerdán,
hangsúlyozta, hogy
A legtöbben a három gimnázium egye-' jában. Ebből a szempontból első h;lyen julius 18-án délután 6 órakor értelmisitiiéből álló városi jiugimnáziumban a Szent Margit-leánygimnázium van, ségi gyűlést tart Batlhyány-utca 4. sz.
a Kommunista Párl mindenkivel
végeztek, közvetlen ulána a kereske- mert itt a növendékek 58 százaléka helyiségében. A gyűlésen Seres Jozsel
hajlandó együttműködni az nl- delmi
leányközépiskola következik, az
kitüntetéssel, illetve jehsen. tart előadást „Parasztromantika és a
Jácpités érdekében, aki bersüleelőbbi 57, az utóbbi 46 tanulóval. Leg- végzett
paraszt igazi arca" címmel; utána •
lesen, hátsó gondolatok nélkül
kevesebb érettségizett a vegyiipari kö- Utána a városi liugimnázium követke- népzene-szemináriumot beszéljük meg.
zik
39
százalékkal.
dolgozik.
zépiskolából került ki. Itt nyolcan
Az érettségi vizsgálatok egyébként A gyűlésre várjuk a párt minden értelAzokal a tisztviselőket Is szívesen mentek neki az érettséginek és ennek az idén igen nagy iramban folytak, a miségi tagját, szívesen láluak minden
látják az építőmunkában, akik a múlt- is 2,> százaléka nem felelt meg. Minden legtöbb helyen reggeltőt estig tartottak j érdeklődői.
magyarázható, hogy az intézet
ban megliunyászkodásukkal a rcak- azzal
érdekes dolgot
i u u u csopoitban.
U U | I U I i u h u . Sok
JUH cnicutn
szakiskola lévén, a legkevesebb helye több
A köztisztasági üzem utcaseprőket
fclós rendszer kiszolgálói voltok ha , , ,
.
^
lehetett tapasztalni a különböző iskomunkakönyvvel
belátják, hogy az a korszak KzáruM le.iet az enyhébben való osztályozásnak. [Iák tételeinél. Magyarból például a /ce- keres. Jelentkezés
éa Jóváleazik múltbeli hibáikat, lélla valamelyik gyárban vagy laho-. több iskolában külön Ideiként szerepel csütörtökön reggel 8 órakor a közralyriumbau nem felel meg az olt vég- már Józsii Attila, de volt olyan iskola tisztasági telepen, Pacairta-u. 1.

Kétévi bőrtönre és hivatalvesztésre
Ítélték Nyilasy Pált, illetve „Nyilasi Palit,
aki mindig jó nyitás volt"
és Szögi államtitkár
kedvence

Szegeden 24Í érettségizőből
csak 19 maradt „éretlen"
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Szakszervezeti hírek

Párthirek
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Szslgálatas gyógyszertárak
Póza Balázs, Kálvária-o. 17. Telefon:
0—25. Apró Jenő, Kossuth L*ufiárut
JO. Telefon: 19-96. Salgó Péter, bérlő
Balász Klára, Mátyás-tér 4. Telefon:
12-96. Temesráry József, Klzuzál-tér
• Telefon: 13-91
— Yállazátek a szegedi birél karban. Az igazságügy miniszter dr. Kiss
László szegedi törvényszéki birót a
öri itölöliblához bíróvá, dr. Tóth

Bisxló

szegedi törvényszéki birót a
azegedi törvényszékhez tanácselnökké,
dr. Margitta István szegedi törvényszéki
b'rót a szegedi törvényszékhez tanácselnökké nevezte ki. (MTI)
I — Déaes Leé h. polgármester nem
vállalta a maakaszolgalatosok egyesiJetéaek etaikségét. Jelentettük, hogy
Szegeden megalakult a munkaszolgálatosok egyesülete, amely Dénes Leó
ti. polgármestert választotta elnökévé
A helyettes polgármester közölte az
egyesület vezetőségére!, hogy nagy elfoglaltsága miatt nem vállalja az elnöki
tisztséget
\ — A Nemzett Parasztpárt 18-án
délután 6 órakor értelmiségi ankétot
tart. Tárgy: Parasztromantika és a
parasztpárt Kérjük a párt értelmiségi
tagjait s az érdeklődőket, hogy minél
nagyobb számban jelenjenek meg
(Batthyány-utca 4.).

Este ti óráig
meghosszabbították
az utcai közlekedést
Az uj rmod kedden tép

életbo

(Szeged, julius 17) A közvilágítás fokozatos hefyrelüMsa
és az egész városra valé kiler jesitéae lehelévé leszi az esti aleal kMebedés meghosszabbliás áL A város hatéságának as orosz
katonai parancsnoksággal folytatót! tárgyalása eredményeképpen
közük, kegy ax utcai kisieted ést, amely eMIg este l t ériig
tartott, 11 ériig meghosszabbították. Kedd estéiéi kezdve már este 11 éráig leket Szeged ateáin közlekedni.

A polgármesteri hivatal felülvizsgálja
a beköltözőtlek rendőrségi
bejelentő lapját
Folyik a tartózkodási engedélyek revíziója
Eddig több mint száz tartózkodási engedélyt vontak ris

Ezzel egyidejűleg intézkedés történt
(Szegri, Julius 17) Amint ismeretes,
lakásínség és a város élelmezést hogy más oldalról is szigorú ellenőr
helyzete arra késztette a város hatósá- zés történjék idegenek jogtalan és ingát, hogy felülvizsgálja a Szegedre be- dokolatlan beszivárgásának meggátláköltözött idegen illetőségűek tartózko- sára. Hogy a tartózkodási engedélydási engedélyeit és ha ngy találja: va- revíziói senki ki ne kerülhesse és az
laki nem azért jött Szegedre, hogy a ellenőrre eljárás meggyorsuljon, dr.
Táros társadalmának hasznot, dolgozó Pálfy György h. polgármester most
polgára legyen, megvonja tőle as enge- felhívással fordalt a rendőrséghez, szódélyt a további, Szegeden való tartóz- lítsa fel a háztulajdonosokat és házfelkodásra. Az erre illetékes hatósági fó- ügyelőket: a házaikban lakó, 1944 okrumok, a város polgármesteri hivatala tóber 11 óta beköltözött összes nem szeU| nftisr a
és a rendőrség megkezdték a tartózko- gedi illetőségűek öe/e/rnfó lapjait szolgáldási engedélyek revízióját Eddig 300 tassák be a polgármesteri hivatalnál. A
tartózkodási engedélyt vizsgáltak felül polgármesteri hivatal ezen az utón is
Slpes Ila, II Cslky Anna
és ezeknek mintegy negyven százalikát sürgetni akarja, hogy azok, akiknek
Vacsora!
Tánc visszavonták. Több mint 100 tartózko- hazamos szegedi tartózkodását semmi
Kossuth Lajos-sugárut 19.
dási engedélyt vontak meg tékát pár sem indokolja, minél előbb hagyják el
nap alatt A revízió folyik és előrelát- a várost Azoknak, akiktől a tartózko— Parasstreauatika és a paraszt hatólag még többszázan veszítik el tar- dási engedélyt megvonják, 49 órán betgazl arca címmel Seres József ujságiró tózkodási engedélyüket.
lül el kell hagyniók Szegedet
szerdán 18-án d. u. 6 órakor előadást
, tart e Nemzeti Parasztpárt Batthyányutca 4, I. emeleti belyiségébea Minden
érdeklődőt szívesen látunk. Az előadás
után megbeszélik a közeljövőben megkezdődő népzene-szemináriumot
x Nvu'dijas nem állami tanerők,
altisztek és özvegyek junius havi járandóságukat a szokott módon felrehetik a tankerületi főigazgatói hivetal(Szeged', jallas 17) A Szakszervezeti Bizottság hivatalosam
ban. Tankerületi Főigazgató.
közli, hagy a UzreAfcaégteH cikkek nagynrfrvO drágulására valé
x Eljegyzés. Olejnyik Margit vi
tekintettel erre a hétre a dolgozók moakabéréaefc 100 százarágkereskedőt eljegyezte Poller Imrf
lékos emelését határozta eL A dolgozók lebál a mait héten kiszövetkezeti üzletvezető. (Kiskundofizetett maakabérAk kétszeresét kapják esea a héten. A mollban
rozsma.)
érvényben rolt 8—12 pengős éra bérek tehát 10—24 pengére
emelkednek. Ezek szerint a legmagasabb érabér 24 pengő lesz.
x Halálozás. Tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, özv. Szász Hmilné, szül. Sxominden szakértelem nélkül szerbotka Irén, 68 éves korában, egy éves
kesztett folyóiratban
Csak nédeportálása alatt testileg-lelkileg meghány szakmabeli apróságra hívjak
törve, négvheti szenvedés uián eltávofel ezúttal a folyóirat szerkesztősézott az élők sorából. Temetése julius
A Nemzeti Sziahás háromnapos
gének figyelmét : novellát és tanul17-én délután 6 órakor lesz a zsidó vendégjátéka Szegeden. A Nemzeti
temetőben. Szász János és Szász Má- Szinház együttese országos körútra inmányt „folytatjuk" jelzéssel meg• lyis családja.
szakítani havonta egyszer megjelenő
dul, ennek során julius 29, 30 és 31-én
lapban nem szokás. Azonfelül, ha
— Gzeael Szegeire a párisi rádlé Szegeden vendégszerepel. A háromnamar az uj, demokratikus verspos
vendégjáték
alkalmával
a
Nemzeti
alján. A párisi rádión keresztül üzent Szinház műsoron levő darabjai kerülirodalom termékeit közlik, akkor
(Sulmeisler Józsefné Algírból, hogy nek színre, igy például Hay Gyula
tehetséges költőt szemeljenek ki a
.híreket szerelne baQani Havas Gyu nagysikerű „Tiszazug" cimü drámája.
bemutatás céljára. S ilyen fiatal művészeti lapnak nem illik személyeslánéról. (Szeged.)
A nemzet első sz nházának vendégszekednie és a képzőművészek között
replése elé nagy érdeklődéssel tekint a
esetleg fennálló viszálykodást tovább
város közönsége.
fejlesztenie.
Gondolják
meg nz
Mozik műsorai
„Időnk"
szerkesztői,
apapir
manap„Időnk"
Belvárosi Mozi
ság már nem olyan türelmes, mint
hajdan volt, mert papír kevés van
Ma és mindennap bemulatja a legcira alatt irodalmi és művészeti foés igen drága.
tzebb magyar filmek sorozatából: Szelyóirat jelenik meg Szegeden. A lap
ressük egymást... színjátékot Főszejuliusi számáról kénytelenek vareplők : Bulla Eima, Csortos Gyula és
gyunk megállapítani, hogy igen níGrrguss Zoltán. Azonkivül „Arccal a
vót lan és tisztelet az „Időnk" kép— ftzv. Szisz Emiiné halála. Ri
vasút felé" aktuális magyar riportfilm
zőművész-munkatársainak, mégis azt előkelő család feje távozott az élők
a vasút újjáépítéséről.
tanácsoljuk, hogy jobban teszik, ha soriból. Négy héttel ezelőtt tért haza
képzőművészettel
foglalkoznak, mint a deportálás testi, lelki szenvedéseiből
Korz* Mozi:
irassal és szerkesztéssel, amihez özv. Szász Emiiné súlyos betegen, összeMa és mindennap n francia filmnem értenek. Ki-ki a szakmájában törten érkezeit haza szerettei közé. Fia,
gyártás remeke: BáetaélkMi bértön.
bizonyosan sokkal értékesebb mun- Szász Mátyás gyárigazgató, aki a deMűsort bevezeti „Lublin" magyarul
kát tud kifejteni, mint ebben a portáltakért annyi sokat tett és fáradobeszélő orosz film
zott, kétszer is megjárta az utat Theresienstadtig, hogy egyrészt családja,
másrészt az ott sínylődő szegediek
S Z É C H E N Y I MOZI
hazahozatalát lehetővé tegye. Ez sikerült
Igazgató: Dr Bárányi János
Ma és' mindennap berautatj j k
is, de a 68 éves édesanya nem otthonába, hanem egyenesen a klinikára
Műsort
került, ahol minden orvosi gondosság
és ápolás már hiábavaló volt Fia, kiKedden este: Tatárjárás. Operett.
cimü bűbájos francia vígjátékot
terjedt rokonság és a régi Hsztelők és
Szerdán munkáselőadás: Marica barátok széles köre gyászolja.
Főszereplők:
DaaleHe Darienx és Albert Prejan grélni.
Csütörtökön munkáselőadás: ZeneAzonkívül: Bajcsy Zsilinszky Endre
Figyelem I Maty-hidnál az országtemetése, aktuális magyar riportfilm. hona.
Pénteken: Szökik nz asszony.
úton
elszabadult egy választási malac
ooaauolc kczdcic: 1, tii^oinnc^ycd b cs lei 7.
Szombaton: Tatárjárás.
és Feketeszél félé szaladt. Aki tud róla,
I't»rlímyit»» déldótt II-l/-r ts u élősdi,
A muakáselöadás belyárai 2-től 16 jetentse a rendőrségen, vagy Szeged,
rtóllf«árí».i.
pengőig.
Csereues-sor 1L ép. L aittk

Vidám tánckertben

Erre a hétre százszázalékos
munkabóremelést határozott el
a Szakszervezeti Bizottság

Szinház

Művészet

Szeged Városi Szinház

Árpolitika
a könyvesboltban
A sok-sok furcsaság közül, unOt
manapság történnek, említsünk mán
meg valamit a könyvpiacról ts. Annái érdekesebb ez, mert bár • világ
megváltozott s aki hónapokkal ezelőtt
még fasiszta volt, ma lelkiismeretfurdalás nélkül harcos demokratának!
nyilvánítja magit. Hiába, változnak aa
idók, változnak as emberek t s ebbca
a nagy változásban mégser. változnak a könyvek. A nyomtatott szó,'
írás nem tud reakciósból demokratává hangolódni. Ugy látsrfk azonban,
hogy a könyvkereskedők ebben mán
a könyvekhez formálódnak: ugyanis
ők sem tudnak átváltóznL Nem tudom, lehet ugyan, hogy ez tisztán
üzlet kérdése, de tény, hogy a s egyik
szegedi könyvkereskedő kirakata a
következő könyveket mutatja egymás
melleit:
Balzac: A parasztok. I—II kófef
120 pengő.
Galsworty: Forsyte Saga. I—II—III
kötet 200 pengő.
Hcrezeg Ferenc: Pro hoerfafe L
kötet 250 pengő.
Mindenesetre bizonyos fokozat érezhető ebben as árpolitikában. Kétségtelen ugyanis, hogy ezek a könyvek
mind régi kiadásuak. Tárgyilagosan
tehát: az olvasó, aki vásárolni akad
s megtekinti ezt a kirakatot és kicsit
jártas az i -odalomban, bemegy éa
megveszi a legolcsóbbat, Balzacot, tekintve, bogy egyúttal a legértékesebbet is veszi meg igy. De akkor sem
jár rosszul, ha a hatalmas három-]
kötetes Galsworty regényre esik a választása, mert a Forzyte-család története igazán hü tükre ax angol társadalom üzletes, nagyvagyonu, de kispolgári látású konzervatív rétegének.
S az irő nem a Forsytek mellett, hanem ellenük foglal állást.
Nem vagyunk azonban mégse er
nyíre járatlanok az üzlet terén, bo. v*
feltételeznénk az illető kőnyvkereskv dőről vagy könyvkereskedőkről, h o g y ,
szándékosan adják éppen a jobbkőnyveket olcsóbban. Nem tehetünk róla,
de nem tudunk ennyi müvészetpártolást feltételezni róluk. Üzlet, üzlet.
Ezen nem változtat az sem, bog /
éppen könyvekről van szó. Két eshetőség állhat Itt fenn:
1. A könyvkereskedő nem isme f
a három iró igazi értékőt s neki m< ;
mindig Herczeg Ferenc á legmárkásabb név, a »legnagyobb magyar iró-.
2. Ismeri mind a három Írónak
igazi értékét, de nálunk is sokhal
jobban ismeri a vásárló közönségéi
s a vásárlóközönség bizonyos, aem
kis csépért Ja még ma is szívesebben
ad a sváb és >vasaltuadrágos« szellemű Herczeg Ferencért 250 pengőt,
mint amazért 120-at.
Hja, a könyvek nem változnak.
Azok nem festhetik át magukat s ugy
látszik aZ áthangolt áldemokraták
szive még mindig ide hoz. A könyvkereskedő pedig Jó üzletember.
^

m

Kik kapnak
hadisegétyt ?
(Budapest, Julius 17) A kormány
rendeletben szabályozta a hadi és
honvédelmi gondozottakkal kapcsolatos kérdést. A rendelet szerint a hadisegély, illetve a hadigondozási d i j
illeti meg azokat, akik 1944 október
15-ike előtt erre már igényjogosultak voltak. Hadisegélyt kapnak továbbá akiknek hozzátartozója 1944
október 15-ike után a Vörös Hadsereg
előtt a fegyvert letette, illetve a Vörös Hadsereghez átment és mint
ilyen hadifogságba esett. Ez ntóbbf
körülményeket hiteltérdemlő módon
igazolni kell. Hadisegélyben részesülnek azok ts, akiknek családfenntartóját vagy a németek tagy a szovjet
katonai hatóságok Igényberették és aa
ország területéről elszállították, feltéve, bogy mind a családfenntartók,
mtud a bözzátartozóik mturvar állana-
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jlgárok, a Volksbunduak nem voltak
igjai, a fegyveres SS alakulatnál
szolgálatot nem teljesiteltck, nem
folytattak hitlerista propagandát, a
magyar nemzet erdekeit magatartásukkal nem rontották és nevüket nem
németesitették vissza. Végül hadisefeélybcn részesülnek azok is, akiknek
Jiozzá tartozója a demokratikus magyar honvédség kötelékében teljesít
katonai vagy munkaszolgálatot. A had!bavonultak hozzátartozóinak hfldisegély iránti kérelmeikkel a községi
elöljárósághoz (városokban a polgármesterhez) kell Tordulnlok.
! A hadigondozási és polgári gondozási, valamint a hadisegély ügyek
felső fokon a népjóléti minisztérium
j(V, Alkolmány-u. 6. Hadigondozási
főosztály) hatáskörébe tartoznak. Ilyen
ügyekben tehát senki se forduljon
más halósághoz (honvédelmi miniszter, belügyminiszter, stb.).

Miért maradt el a jugoszláv—magyar Ifjúsági találkozó ? A MaDISz
központi vezetősége közli, hogy a Jugoszláv—magyar sporttalálkozó elmaradt, mii el Jugoszláviában a határátlépési engedélyeket 1915 julius 14-től
csakis az oltani belügyminisztérium adhatja ki s igy az idő rövidsége miatt
o jugoszláv ifjúság azt mar nem tudta
megszerezni. Annak ellenére mégis elindultak, de engedély nélkül nem ludtak
átjönni. Erről értesítették a MaDISz-t
t i kérték, hogy állapítsanak meg
uj dátumot a sportnap megrendezésére.
Az elővételben megváltott jegyeket a
MaDISz székházában minden nap reggel 9-től 12-ig visszaváltják.
Szegedi 54. honv. kieg. parancsnokság

Hirdetmény
Felhívom mindazokat a Szeged belterületi, valamint Böszke, Szentmihálytelek, Szcged-Felsőközpont
és
ftzegcd-alsókózpoRÜ tcrülelekcn lakó
IS lói 42 éves katona- és nem katonaviselt — 1927—1903. évben szüleiéit — férfiakat, akik a májusi fősorozáson, illetőleg a júniusi pótsorozúson bármely oknál fogva meg
nein jelenhetlek, hogy a törvényes
következmények terhe mellett nz litósorozáson julius 25-én 8 órától a felsővárosi kullurbázban (Munkácsy-utca
6. szám) jelenjenek meg.
4 bfrgészftffparanrsnok.
Szeged város polgármestere.
Tárgy: A 2 9 5 / Í U 5 M. E . rendelet
alapján felszámitható legmagasabb béresóplési százalék.

HIRDETMÉNY
A gabona neműek (buza, rozs, kétszeres, árpa, zab és köles) bércséplcsének elvsgzésérél a csépelt mennyiség
ulán felszámítható legmagasabb cséplési rész a következő:
I. Magánjárógépek:1. Ha az üzemanyagot a csépellető
gazda adja (tüzelőanyag, vizhordás, stb.),
a csépiési rész 5 százaiák.
2. Ha az üzemanyagról acséplőgéplulajdonos (bércséplő) gondoskodik, a
Cséplési rész 6 százalék.
II. Nem magánjáró (bűzató) gépek
1. Ha az üzemanyagot (tüzelőanyag,
vizhordás slb.) a csépcltetö adja és
vontatásról is gondoskodik, a cséplési
rész 4 5 százalék.
2/a. Ha az üzemanyagot a cséplőgép
tulajdonos adja, de a vontatásról a csépeltető gondoskodik, a cséplési rész 5-5
százalék.
2/b. Ha az üzemanyagot a cséplőgép*
tulajdonos adja és a vontatás-öl is
géptulajdonos gondoskodik, a cséplési
rész 6 száialék.
Ha a géptulajdonos szalmafelvonót
is alkalmaz, a bércséplés körülményeinek? megfelelően az I. szakasz meghatározott cséplési részen felül további 0 5
százalékot számithat
Ezen hirdetmény teljes egészében
megtalálható a 65. sz. Hivatalos Közlönyben.
Szeged, 1945 Julius 14.
Pslgármetler.
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Nagyobb sodronyos gyermekvaságy
Közöljük az igon tisztelt
matraccal eladó. Zerge-u. 4b., I. em. 4.
szállitófeleinkkel, hogy az
Délután 2—4-ig.
„ I B U S Z " GyorsárugyQjtff
Motorkerékpár, férfi és női csizma
és Szállítmányozási Rt.
eladó. Reiek-utca 15.
A d á s - v é t e l
közreműködésével
Férfikerékpór eladó. Jakab L.-utca 4.
Eladó 3 hónapos és 10 hetes malaBétyeggyOJIeményl, tömegbélyeget
magas áron veszek. Falus bélyegkeres- cok, egy igás ponniló tehénért, trágya és vissza háztól házig ugy vasúti, mint
szalmáért vagy takarmányért elcserél- autóforgalmat indítunk. Felvilágosításkedés, Fogadalmi templom-téren.
sal szolgál „IBUSZ" szegedi képviseleté
Fegaraayat veszek Weisz fogtech- hető. Lugas-utca 7.
Fodor Ö d ö n és TKrsa
nikai laboratórium. Kölcsey-utca 10,
F é k e t e s o s - u t c a 17. t z ó m .
földszint a
Boroshordókat veszek. Sopsich-füMegrongált épületek, lakások helyreszerüzlet, Rudolf-tér 9.
K U l ö n f é l é k
I.ibatttmőgépe! veszünk Közellátási állítása, átalakítása: Köliler építőmesterrel Hetek-u. 43. Szakvizsgára előHivatal, Szeged, Károlyi-utca Z, 3-as készít
Aranyai, briliánst, ékszerekei, ezüstöt,
szoba.
kar- és zsebbel! órákat vásárolok
Iforgolónóket és neccelőket felve- Laczkó, órás és ékszerész, Kárász-u. 14.
Passomáat selyemzsinór, gyöngyzsinór minden színben megérkezett. szek Bejelentőlappal jelentkezni Er'
Nyomravezető törvényes díjnak dupKapható a Vigh-féle illatszertárban, dősné, Gyertyáraosl-u. 9a.
láját kapja, úgyszintén élelmet minden
Tisza Lajos-körut 53.
Cipészsegédet vegyes mart k á r a mennyiséigben, egyszerű t ó i Levelét
várom.
Ilaszaólt butorf és ruhaneműt ve- felveszünk. Dugonics-utca 11.
szek és eladok. Fischof, Mikszáth K.5003 P. jutalmat és büntetlenséget
Urifoiriszaegédel felvesz. Bálintbiztosítok annak, aki talán tévedésből
utca 22.
fodrász, Kossuth Lajos-sugárut 3.
Literes és bétdecfs horcfsüvcgekcl
Rflvtairn-,papirnagykereskedő ipar- elvitte Mikszáth Kálmin-u. 8. sz. alatti
kocsibeállóból barna bőröndben lévő
vásárol Patzauer. Kölcsey-u. 9.
igazolvánnyal, üzielhelyiséggel és ve- fogorvosi müszereimel A műszereket
Teljesen jókarban levő pianinótke- vőkörrel pénzestársat keres. LeveleSzeged, Dugonics-tér 3. (három) sz. alá
resek megvételre. AjánlatokatiÁrmeg- ket »500.000 pengőt Jeligérc.
Salzerhez kérem leadni. Dr. Franklné,
jelölésc jeligére.
Gazdasági kocsis és egy mindenes Kistelek.
Férli-» női cipők, gárderohszekrény, felvételik. Kossuth L.-sugárut Cl.
Főláeb kiadók igával és maggal b a r
vashordó, üslház, kályha, festékőrlőEgy középkorú, meghízható mindé madóból Szóregen, Rónai-n. 157.
gép, korongecsetek eladók. Dugonicones bejárónő, aki a főzéshez is ért,
12 hold tanvásMrtok felesbe vag*
tér 11., L 3.
augusztus elsejére felvétetik • > Ké- haszonbérbe kiadó. Érd.: Fodor-u. 39.
Konyhakredenc is egy könyvszekményseprői-vendéglőbe. Fckctesas-o.
Motor- és gépjavítás a Frischmannrény eladó. Mikszáth K.-u. 4 , I, jobb.
12. szám.
gépműhelyben,
Kálvária-u. 2b. GéplaLó, kocsi eladó. Bérkert u. 58. sz.
Opészaegédfeket
parafára
és
javíkatos-,
esztergálsossegédek
Xc] vétetÚjszeged.
tásra
felveszek.
Horváth
cipész,
Kinek.
Ilaunált ajtók eladók. .Visárhelylgyó-tt. 3.
•Mokány* C 89.713. száma keréksugártR 26.
Zsálnróvókel (nőket) felveszünk, je- pár elveszett. Aki megvette, jelentkezEngedélyezett 1943. évi vasderes
muraközi mén eladó vagy elcserél- lentkezni London-kőrut 3., a Szegcdi zen Hunyadi-tér 15. szám a l a t t As
hető magyar kancáért. Benke Nándor, Kenderfonőgyár Rt. üzemi bizottságá- árát megtérítem.
nál lehel.
Elveszi ellem szélesszáru baraakere
Kislemplomtanya.
Elmennék bármilyen üzletbe kiszol- tes szemüvegemel Kérem a becsületes
Egy fekete zakő Csikósnadrággal,
megtalálót adja le a kiadóba. Szemüvepríma állapotban egy Kurir-irógép é t gálni és egyúttal a házi munkát is el- gem nélkül nem tndok dolgozni
végezni.
„Árvaleány"
jeligére
a
kiadóba.
egv Super kerékpár alkalmi áron elBelvárosi vendéglő, üzlethelyiség
CIpésTsegédekel felvesz Zsurkó ciadó. Szt. László-u. 1 7 , emelet.
kocsma azonnal átadó. Daróczy iroda.
pőgyár, Vadász-u. 2b.
Eladó egy jó igás kancaló kocsival,
Mnnhisaőkel fel veszejt Mózfes hordó- Rákóczi-tér.
eg.vült. Újszeged, Temesvárl-kórut 8. üzem,
Hétrezér-utci 48.
Alig használt zománcozott iEtna<Szeged város polgármestere.
Zongoráéról
ad és Jutányosán tanít
káuylia eladó. Gép-u. 23.
tanítónő Bokor-utca 16.
Gamira-asiló a legjobb, szelepgumi,
Hirdetmény
ttnóUŐan dolgozó vizvezctékszerelőpumpaiömlő, szelepalkatrészek bckebelt segédet, segitő munkást, kifutódut felFelhivom Szeged kút- és belterületén
minőségben Vigh-iéle illatszertárban vesz a Czégély műszaki vállalat Tisza
az összes cséplögéptutajdonosokat' ét
kapható.
Lajos-körut 57.
munkásvezetőket, hogy a cséplés meEladók: 3500 válaszfaltégla, fürdőSzerbftl beszélő, gépírni tndó, építé- netének megtárgyalása ügyében julius
kádak, írógép, párevezős csónak, per- szeti, gépészeli, kataszteri rajzok kidol- 18-án délelőtt II órakor a városháza
metező." Szt. Fercnc-utca 13.
gozásában jártas fiatal tisztviselő állást közgyűlési termében feitetlenúl jelenKés cs here eladó. Sctuibcri Emil, keres „Igazolt" jeligére.
jenek meg.
Sándor-u 2.
Polgármester
Háztartást alkalmazottat aug. I-re
Tűzifa és szaronna eladó. Cékc-ulca keresek Lakás: Bocskav-utca. Jelentkezés: Hunyadi-tér 3, I.'Simándy.
15a. szám.
Magyar Államrendőrség
Négyhónapos gyermekem
mellé
szegedi Tóknpitá: vsá^a.
Szalámit, kolbászt, szalonnát és
mindenféle élelmiszert vásárolok. —« lelkiismeretes és komoly, intelligens 173-1945. Eln. szám.
Délvidéki élelmiszercsarnok,
Kelé- leányt keresek bejárónak vagy bentlakónak jó ellátással és fizetéssel. Cim:
men-u. 1. szám.
Felhívás
Kistisza-utca 6 szám.
A Délvidéki gyümölcs-, élelmiszerIsmételten nyomatékosan felhivom
csarnokban rubellel, shillinggel, márSzeged város lakosságának figyclmél
kával is vásárolhat. Kelemen-u. 1.
arra, hogy magánlakásokba orosz kaF.taáó egy ebédlőasztal, 2 éjjeliKiadó lakását összeköltöztetés végeit tonáknak a beszállásolását csak hkkoí
szekrény, 37-es női bőrtalpú cipő, saját érdekébea czivcskcd,ék bejelen- engedélyezze, ha Szeged város orosa
női ruhák, ingek. Károlyi-utca 2«., teni elsőrangú ügyfeleim részére. Lakás- városparancsnokának aláírásával és
III. emelet 4.
ügynökség, Kölcsey-u Ica 10.
bélyegzőjével ellátolt
beszállásolásl
Petróleumtól* kéllóngu. 42-es bőrKeresek sügrősen egy-két szoba, engedéllyel vannak felszerelve.
cipő, arany fülbevaló eladó. Puskás- konyhás lakást lehetőleg Rókuson vagy
Amennyiben beszállásolásra a feni
utca 20. Gázgyárnál,
Felsővároson. Farkas. Nyil-u. 8.
jelzett igazolvánnyal ellátott orosz kaEgy héthónapos süldő eladó ÚjKI osztaná meg lakósát igényjogo- tonák jelentkeznek, ugy a lakástulajszeged, Pécskai-utca 7.
su't varrónővel. „Szerény lakó" jelige donos köteles a bcszá Másolást megFehér belga, hasas anyák eladók, a kiadóhivatalba.
engedni, de egyben köteles a beszálBécsi-kórut 14.
Bútorozott szobák konyhahasználat- lásolásl engedélyt magához venni éa
Széna eladó. Érdeklődni Méret-utca tal i* kiadók. Lakásügynókség, Kölcsey- azzal a beszállásolásl kővető 24 órán
utca 10.
21., Menyhárt Antalnál.
belül a lakásához legközelebb esd
Kllnívlses üvegeket magas áron
örszobán jelentkezni, annak kivizsgávásárolunk. Vigh-féle illatszertár. Tisza
lása végeit, hogy az igazolvány valóLajos-körut 53.
ban u orosz
városparancsnoktól
Tűzifáért adok ruha-, fohérnemüs- ered-e.
Megvételre keresek energikus, erős
házőrző ebet Külsö-Kálvária-utca H L szekrényt, zsírosbödönt. Tisza LajosSzeged, Y945 julins 15.
Rózsa malom mellett Csata-tanya.
körut 52, I. 4.
Dlezfahroy főkapitány.
Fcjőskcpsfce malacért elcserélhető
Rokkák kaphatók csinos kivitelben
Külső-Csongrádi-sugárut 15. Fogas- vagy eladó. Szántó-u. 5. Alsóváros.
Közellátási Hivatal, Szeged.
kocsraa mellett.
Cnkorrrl, zsírért cserélhető fehérFajtiszta angóranyulak helyszűke nemű, kalap vagy egyéb áru. Potlák
Hirdetmény
miatt eladók. Landesbergtelep, Agyagos- Testvérek, Csekonics-utca.
utca 3.
ÉrTcsUem a város lakosságát, b o g i
Hároméves mokánykanca befedeztetEladó egy bécsi gyártmányú páncéi- ve tehénért, hizóérl.es'etleg pénzért eladó a petróleum továbbra is szabadó*
szekréry. Kossuth Lajos-sugárut 13.
Bercsényi-utca 9. Érd. esti és déli órák- kapható. A petróleum fogyasztói árt]
a mai naptól kezdve literenkta! A.8Q
National Cassa eladó. Kefeüzlet ban.
P plusz forgalmi add.
Somogyi-utca.
Szeged, 1945 foltoz 18.
Függönyök, szőnyeg, sezion eladó
K I t u d
r ó l a ?
Kárász-utca 14, III. e. 14.
KlielMtisI HIvaláL
Fejőskecske eladó. Paprika-u. 59.
Kérem azokat a munkaszolgálatosoEgy nagy kártotógép eladó kefével kat, akik a Don-kanyartól visszajöt- Felelős szerkesztő: Szirmát Istvftm}1
Felelős kiadó: Keacz LáoJó.
együtt Homo'nnai-utca 1. (Fodortelep). tek, Reiszinann József és
Ferenc
Kladla:
Alig használt gyermekholmi eladó, kecskeméti garázstulajdonosról érteIHrlspfcfanó Kftegv—két évesnek. Érdeklődni 5 óra sítést kér .kprQin.repclőr. az algyői
Szerkesztőség: JékaMrtefl
••tán. Mars tér 17.. L em. 3.
vámháznál.
Kiadóhivatal: K á r f u - u t c a 1.

apróhirdetések

