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4 Magyar N<emzetl Függeilenséc|1 Front L apfa
Benes dr.: Az áttelepités csak annyi magyar
nemzetiségűre vonatkozik,
ahány csehszlovák ól Magyarországon
4 csehszlovák köztársaság
elnökének
nagyjelentőségű
lehetővé teszi a magya.-csehszlovák
viszony
(Budapest julius 18.) Dr. Benes Ede,
• csehszlovák köztársaság elnöke, az
elmúlt napokban kihallgatáson fogadia
a budapesti Kis l'jság munkatársát és
hósszasuu nyilatkozott a csehszlovákmagyar problémákról, amelyek szomorú aktualitást nyertek a szlovákiai
magyarokkal szemben életbeléptetett
szigorú rendszabályok alkalmazásával.
Benes elnök nyilatkozata bizonyosan
hozzájárul majd a helyzet tisztázásához és módot nyújt a magyar demokratikus kormánynak arra, hogy Cseh. tzlovúkia kormányával felvegye az
érintkezést és magyar-csehszlovák viszonylatait is olyan baráti s megértő
légkórt leremt. amilyenben Jugoszláviával és Romániával élünk a felszabadulás óla.
Dr. Benes elnök nagy jelentőségű nyilatkozatát az alábbiakban ismertettjük:

nyilatkozata,
enyhüléséi

amely

rombollak, ahol erre • cmmi szükség
tragikusan
szörnuü
események,
nem volt.
ha
rámhallgalnak.
— Husz évvel ezelőtt mi is felaján— Én nem tévedtem politikámban
lottuk a fegyverbarátságof", illetve enés
mindig húen . kitartottam mellette,
nek kapcsán a szövetséget Magyaror- mintahogy
szövetségeseink mellett is.
szágnak. Bántóan és sértően utasítot- Ezek letagadhatatlan
melyek
ták vissza. Kinevettek! Pedig de mis- az egész világ Ítélőszéketények,
előtt mentek
ként alakult volna sorsunk, Európa végbe és teremtették meg azt a helysorsa és
zetet, hogy Csehszlovákiát istnét az
egyenesbe vezethettem.
m
nem következtek volna be ezek a

Benes a szlovákiai magyarok

kiutasításáról

Az elmúlt évek ugy nálunk, mint Mai
gynrországon, határozottan a fasiszta
politika jegy étien leltek e l . Mindegyik államnak és azok vezetőinek;
„minisztereinek meg voltak a s a j i l
egyéni elképzeléseik államaik iboldogulásáról*, d e ezek, sajnos, Ma'
gyarországot n romlásba vezették ég
Csehszlovákia setu volt messze attól,'
hogy ugyanilyen liclyzctbc kerüljön.
A demokratikus elgondolás azonbn^
mindig győzelemre vezetett és hg
voltak is gátlások vegy előítélete^
ezzel a felfogással szemben, mindig
csak idő kérdése volt, hogy a győze*
lem zászlaját ki lehetett
bontan^
mint abogy kívánatos, hogy Európai
minden állama ugyanezt a zászlót f
jövőben kibonthassa.
— A kiutasításokkal kapcsolatosai természetesen egész más elbírálás alá esaek a németek, akiket aemzclroalé M o r f t miatt,
kivétel- nélkül éltettünk
halárainkon.

A magyar „kiutasításokkal" kapcso- siszta hordák munkáját és ország
latban megjegyezte az elnök, hogy ezek rombolását nem segítették elő, méltátulajdonképpen két nép kényszerű hely- nyos, megérdemelt segítségben lesz
— Én mindig demokrata voltai*
cseréje lakóhelyüket illetőleg — két orrészük.
szág között.
és demokratikus politikát követtem
Az áttelepítés csak aanyf magyar
— mondta végül Csehszlovákia elMjnden nemzet ragaszkodik elsősornemzetiségire vonatkozik, mint
nöke — és ez a politika az, nmeivel
ban saját fajtájához é s azt kívánja,
amennyi csehszlovák nemzetisémindnyájunknak követni kell, högjj
hogy honfitársai a saját országában
gü Magyarországon éL
végre megnyugvást nyerjen az egész
éljenek, mint ahogy azok is azt kí- .<
„A-: elmúlt 20 év
u vánják, akik jelenleg az országtól távilág e kél szörnyű világégés után.
Ennek
rt
két
teslvérnépnek
m
á
r
mzén politikámat
igazolta vol élnek. Ez vonatkozik ügy a Csehévliiedqk óta megértő barátságban
.— Üdvözlöm a demokratikus raib
- Még nem kiforrottak a vilig^e- Szlovákiában élő Magyarságra, m l r t j é s testvéri szereiéiben lehelctt v
Bények, vagy a magyar kérdi* u l d w | a Mngyuröráfflftqg -mű ^gi&úlIzMiv.u. [egytuSa Tutittuu crur — fcit'liu kt
HíóWuií^Tfucsuzőiif1
OOO*
^ J G ^ M W & T i . '"fgy.-H^y?^ ncnirötUégückic egyaránt. Egyébként után Benes - és iiigvje el imketu, lyogva. Szebb és boldogabb M
aen az utóbbiról, részletes interjút ad
bassak. Dc nagyon szívesen és öröm- az olyan >kUéTepitendőknek<, aktk az nem Csehszlovákia-volt az, nmely kívánok neki, amely boldogabb jüv3
mel beszélgetek a szerkesztő úrral az ország újból való demokratikus fel- ezt a megért* testvéri szeretetei nem kizárólag az állam demokratikus felelmúlt eseményekről — miután a jövő építését ricm gátolják meg é s a fa- Irtvánta volna a saját mnga részére. építéséiül és fejlődésétől függ.
még mindannyiunk számára ismeretlen.
Kérem önt, hogy. ezekről n polilikai
kérdésekről a miniszerelnök prral a
helyelles miniszterelnökökkel, a miniszterekkel és különféle politikusokkal is
I 'szálgessen, hogy tiszta képet alkotb ívsauak a mostani Csehszlovákiáról
« ' annak politikájáról a magyar köziclcméuy.
A tudósítások kiemelik a tárgyalások rendkívül barátságos hangulatát
Szembcnülüuk már egymással, amiI er derűsen megjegyzi " hogy bár ót
A belga parlament a király visszatérése
ellen
é agyarországon az iitolsó huszzonöt
esztendőben „ellenségnek" tekintetlék,
Franco a monarchia visszaállítását szeretné
előkészíteni
még a szívesen áll rendelkezésünkre
A világ három nagy vezető demo- egymást. A látogatás két óra hosszat vető kérdést ölei fel. Az első olya*
ue.ial is inkább, mert tiszteli a magyar
i. )tt és az utolsó években ránkzuanlt kratikus államférfin, SzliUa, Trmmn tartolt. '
eredmények megteremtése, amelye®
».- nálatos tragédiákat figyelemmel kiChurcbJH tegnap délután megtarA Newyork Times a nagy trium- alapján a bárom nagyhatalom nyuv
s <r/c; Nagyon szerényen és csendesen totta első együttes
tanácskozását virátus összejöveteléről vczércikkcz- godtan folytathatja együttműködéséi
JiHcnli ki, hogy az elmúlt hus: esztendő
Potsdamban.
A
tanácskozás
n jolenté- ve megjegyzi, hogy ezen a találkozón a béke biztosítására. A második pro>*
f- o politikáját igazolta.
sek
szerint
délután
öl
órakör
kezdő- fektetik le nz u j világ alapkövét. Még blcmn olyan békeállapot teremtése,
— Annak idejen, de az elmúlt évek
dött és csaknem háromnegyed hétig sohasem volt értekezlet — irja a lap amelyet más nemzet is elfogadható*'
Bo.ráa is — folytatta az elnök —
tartott. A tudósítók jelentései szerint —, amelynek ilyen súlyos é s égető nak talál. A harmadik céi as erősza*
többször köze. extern szeretettel és
a megbeszélések a bárom nagy ál- problémái lellek volna. A világbéke kos békebontás megakadályozása.
.megértéssel a magyar népet kép•
lamférfi közt a lehető
tegbarálsigo- biztosításának feladata három alapviselő magyar kormányokhoz', de
ibb, sőt helyenktnt egyenesen vidám
minden esetben merev és nyers
angolaiban folytak le. A mai nap
Visszautasításban volt részem.
Kormányválság Belgiumban Lipót hirály mtotf
Kilúaö névkiejtéssel es remek mo. ' folyamán ismét összeülnek a tanácsA belga királyválság ügyében u j
allheli alkotmányét nralkodál Jomóriávnl sorolja fel egymásután a ozások folytatására. Á tárgyalásokon
husz év alatti kormányclnőkök és volt ztálln és Churchill felkérésérc Tru- helyzet állt elő Lipót király azon elgait, amíg a lirvéaybozás miniminiszterek neveit.
' . • mnn fog elüökőlni. Megállapodtak ab- határozásával, hogy nem mond le,
két báza visszatérésére éé ural• — hálja kérem — folytatja, mikor ban, hogy n tárgyalások előtt és alatt dc nem is tér vissza Belgiumba. A
kodására újból engedélyt nem ad.
Gömbös Gyulához ért a felsorolásban
belga
parlament
tegnap
a
király
elts
a
külügyminiszterek
is
permanens
A
törvényjavaslatot nagy többséggel
—, i: az ember is bűnös vitt abban,
hogy a magyar népet ebbe a kilátás- tanácskozásokat tartanak. A brit rá- határozásával- foglalkozva , törvényja- fogadták cl, ezzel szemben n kortálai. habomba sodorták. Fanatikus dió tudósítója részletesen beszámol vaslatot fogadott el, amely szerint
mány hal kalolikuspárU tagja benyufe
bémclimádalával kierőszakolta és lehe- Sztálin.és Truman elző találkozásáLipál király mindaddig nem leljetotta lemondását.
tővé lette a nőmet-magyar szövetséget ról,;,..; két államférfi ugyanis mosl
két olyan nép közöli, ainclvek cóha először találkozott személyesen egyFranco taktikázik
nem értették meg egymást. Hiszen —
mondja meglepő fordulattal — még a mással. Sztálin megérkezéséről élő A,nemzetközi világ nagy érdeklő
rend biztosítására jsak
hatelesen scmmitéle hivatalos jelentést
kóilöjnk is azt mondja:
gyományos *lrtttalél/-m99ts.f»3
nem adtak ki, csalr magénuIon- jutott désscl várta l'ranco tábornok tegnap
„Ne higyi magyar a németnek,
léphet, k
a,tudósilók tudomására a gcncrálisz- esti beszédét, amelytől a spanyol fa£ ' akármivet hitegetnek".
sztnnisz jelcflTété. Kedden défclőlt az- sizmus bizonyos visszaszorítását re- A fasiszta rendszer utolsó képviselőÉ i ^ z t csak egy kívülálló , látta, után; Srztálin kíséretével égyijtt udva- mélték.. Frá^co azouban lényegileg
hogy
— gőgösen, riassági látogatást tett Truman 'el- /.semmi .olyant nem mondott,, ami a jének ez a taktikázása. Is "taonbaa
- y z- németek
v-s—-,-— milyen
megvetően . és teereszketfően fogadták nőkiiél: A generalisszimusz, Melefet Píltlánglsta Itárt-uagyobbarúnyü hát- csak ideig-óráig húzhatja még a spaa kierőszakolt
„szövetséget" és végig
lérbcszoritá&ára vonatkozott
volna, nyolországi- helyzet
soráu
*
felhasználták és kihasz- kül.ógyl népbiztos és Pavlov tdlmáWi
sál, mert nem i t t
náltál;• Muáyavofiiágol
és a magyar társaságában jelent meg a» amerikai csupán azt hangsúlyozta, hogy
ország aem vasbat^F U tattgáí • dt*
ncprt a síjét aljas céljaikra, végül téf- elnöknél . és. a két nagy.. ÓHauiférfi
a Jelenlegi rendszer helyébe Spa-' mokratfkus u j rUatfőndL ártnnfeíijH®
íesen kifosztották laz országot és ott it tendklvüli ntvélycsséggál üdvözölte
•yolorsaágbau H alkotmányos
befolyása alól.
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A polgármester hivatalos közleménye a szabad szakszervezetek :
vezetősége béromelö határozatának hatálytalanításáról és a kenyérár
régi szinten tsrtésárót :

1045 julius 1H

O szintén
és töredelmesen

.

As egyelemi igazoló bizottság *•«
zető állásra alkalmatlannak ayílvánilott egv egyetemi tanárt és két évr«i
kizárta'az előléptetésből. A professzor
tehát sem dékán, sem rektor nerar
lebet többé. Ebben még nincs seifiml
különös, már más esetben is kunjr.leien volt az igazoló bizottság ilyen,
vagy még keményebb
határozató!
hozni.
Most azonban olyan súlyos vádakról szóltak a bejelentések, bogy ckf
hallóit róluk, arra szá.nitott, legalább!
is nyugdíjba küldik a professzort.
Minden vád igaznak bizonyult. A professzor a fasiszta világ üldözöttciben
nem méltánytalanul szenvedő embereket látott, hanem azt nézte, hogyant
befolyásolják a -számarányt-. Egyik
kartársának azt irta, hogy az angolok
méltatlanná tették magukat arra, liogs
a nyelvükön tudományos cikket trjok
az ember. Az igazoló bizottság mégis
meghagyta tanszékén a professzor

lében a 100 százalék" béremelés
(Szeged, julius 18) Az elmúlt hé- mestere a következő közleményt adla
elmarad. A mnakabérék rendefen nagy riadalmat okozott Szegeden ta kW
zése a közeljövőben történik meg.
n kenyér árának 8 pengő 50 fillérre
A véres hatósága kötelességének
A kenyér árának régi sztalea
való felemelése. Ezt a rendelkezést
Urlja,
hagy
az
árak
emelkedésének
való
tartásából eredő veszteségei
szombat délutánra balálylalanilotlák
gátat vessea. Ezzel a ténykedésével
b közellátási hivatal viselt.
és a közellátási hivatal közölte, hogy
nz inflációi elősegíteni akaró reakA közellátási hivatal 4383/1048.
n kenyérár a régi 3 pengő 20 filléres
ció mesterkedéseit igyekszik fehewL hirdetménynek a keayérárra veszínien marad. Kedden azonban ismét
itellenné lennL Az állandó áremelnalkező részét halályen kivOl heolyan rendelkezés látott napvilágot,
kedés, fcSzlAk a kenyér
árának
amely érvénybeléplclte a S pengő 50
emelkedése a szakad izaksiervezefilléres kenyérárat, ugyanekkor nyilSzeged, 1943 jn'Jas 17
Ick
vezetőségét arra kéaytzerhelfe,
vánosságra került, hogy a szabad
.
TS'iS
hegv a mnakabéreket 160 százalékszakszervezetek vezetőségének hatáRemélhetőleg ezzel az alaposan felkal
emelje.
A
szabad
szakszervezet
rozata értelmében a munkabéreket
vezetőjének inleaeiójlval a kenyér- kavart kenyérár- és munkabérkérdés
'1100 százalékosan felemelték.
urat,
ár a régi marad és enaek köveiket nyugvópontra jut
Ezzel kapcsolatban n város polgárMiért? Mert a professzor ur nz igazoló bizottság előtt ugy viselkedett,
mindenkitől elvárhatni a deA budapesti népügyiszséghez
érkezett
b s z e r i n t ahogy
mokratikus közvélemény. Nem tagadta lo a tényeket, mint előtte jóegynéhány egyetemi tanár. Nem állította *
terhelő tanukról, hogy most látja
őket előszór életében. Nem hazudta
magit Kon Béla barátjának, Rákosi

Szálasil és vezé(karál egy Salzburg melletti
faluban elfogfák

régi IJvének. aki a -kommunista--

jelzőt cakk tisztelettel fndja említeni
— m i n t közismert
szélsőjobboldali
kartársa. Hanem nrinüeal őszintén,
ÜreéHmetea bevallott. Ar igazold
bizottság ezt nyomatékos enyhítő köel,
.megfeleli:
szigor*
MAgyrfel
alatt.
Budapest, julius 18. (Sajót tudósí- amerikai hadnagy fogfm eL Amikor fcf
rülménynek tekintette.
A
bejelentésről,
amelyet
egy
most
akarta
hallgatni,
Szálas!
méltatlankodtónk lelcfoujclcnldsc.) Á Szálasl-Ugv
referens ügyészéhez bejelentés érke- va Jelentette M. hegy ő államié és hazaérkezett mérnők lelt a nép- :: Tisztában vagyunk azzal, hiába tazett lőhb nyilat veielúpulítikus, kő- tábornoknál kisebb rangn amerikai ügyészségen, Jegyzökönyvet vetlek nácsolnék a még igazolás előtt állóksöllUk Szálas! elfogatásiról is. A be- Üsit előli nem hajiandé vallomást fel és ezt csatolják a ectvefséges el- nak, vegyenek példát értől a profes*felenlés szerlnl Szálasil MaSec mel- lenni. A hadnagy a nyilas sáltamfőte lenőrző Mzettségbez Intézel! kérelem- szorróL Hogy az igazoló bizottság
ó i t egész • ereg •áltornnkés más magas- erélyesen leintette és rendkentasltof- hez, amelyben Száladé* kiadását kér- munkáját is megkönnyíti, magának ia
rangn kaionallszf (ársaságában ' egy la, majd törzskarival együtt egy tét.
basznál, nki szépítés nélkül, őszintén
—®0to—
Salzburg mellem (óborban helyezte
bora Uja botlásait. Hiába, mert aki
még nem döbbent rá, hogy németnemzetgyűlés 'elnöke a. kővetkező nryt- barátságával,
nyilas-szimpátiájává^
lalkozatot adta:
vagy akár közömbösségével az üldö— A kormány kérésérc
julius zöttek szenvedéseivel szemben, tag20-án, péntek délnlán. 4 érára Sst- jává vált a világtörténelem legaljasiehfvják É néftuéfgyffiés poHlkal sabb bűnszövetkezetének, amelv vabizottságát. Az összehívásra minisz- laha is. fellázadt az <steni törvények
teri lemondások szolgáltattak okot, é s az -emberi jogok el Ion — az nem
tehát a politika! bizottság fog a le- képes töredelmes Vallomásra. Az, hg
A nemzetgyűlés politikai bizottsága doni az uj
mondott miniszterek felmentése és u j -méltóságos ur* Is, csök ugy tud viminiszterek
jelölése tárgyában a Nemminiszteri
kinevezésekről
selkedni, mint a tétlenért csirkezeti Főtanács elé jelentést terjeszteni.
tolvaj;
(Budapest, julius 18) Faragba Gá- ciáldemokrata Pártnak egyaránt 3—3 A miniszterek felmentése és u j miMég valami. Az emliteA esetben nz|
niszterek
kinevezése
tárgyában
a
Nembor közellátási miniszter felkereste miniszteri tárca lesz a birtokában.
is
enyhitő körülménynek tekintette írj
zeti
Főtanács
ugyanaznapi
ülésében
Dálnokl Miklós Béln niiuiszlerolnóköt
igazoló bizottság: a professzor nrt
Dr. Zse*?ény< Béla, az ideiglenes dönteni fog.
és közölte, hogy miniszteri állásáról
máris megmutatta, hogy jóvá akarjá
temomL Bejelentette, hogy lemondátenni mulasztásait. Hónapokig no~t
sét Írásban fogja közölni á miniszterkapott fizetést, nem adbalott elő, mari
elnökkel.
t
uem volt működési engedélye. Ezalatt
Vő alázatosan maga kereste fel épp
A lemondás híréhez csak annyi a
a fasiszta világban üldözött tanilváhozzáfűzni valónk: végre! Az ország
nyait, leküzdötte múltja miatti ellendemokratikus közvéleménye régen
kezésüket és értékes problémákkal,
várla mór ezt a bírt és meguyugFelülvizsgálják a letelepedési engedélyeket is
tanácsokkal segítette tudományos elő.
vással veszi tudomásul, hogy a hír(Szeged,
julius
18)
Ismertette
a
Délrehaladásukat.
tal
végzi
és
a
döntést
minden
esetben
hedt szovjctclleuos könyv Írója és a
magyarország azokat az intézkedéseket, magának tartja fenn.
közéheztelés nílníszlcro eltávozik.
At az érzésünk, összefügg .cz a íené
amelyeket a polgármester telt a SzeA pártok delegáltjaiból és a szak- tiekkcl. Aki megbánta múltbeli mai
Poiijikai körökbea .utalnak- ínra. geden jogtalanul megtelepedetlek tartózhogy ezzel a magyar
belpolitikai kodási engedélyének megvonására. Be- szervezetek vezetőségéből hattagú bi- gatartását, eliléli régi viselkedéséi,'
helyzet hosszabb időre ímigvópoutra •táuioUunk róla, hogy az engedélyek zottság alakul a vitás esetek elbírálásá- még beleilleszkedhctik adem'okraiikuf
Jut. Aa ideigieucs nemzett kormáuy felöltlzigálása megindult és máris szá- ra. A pártoknak iulius 21-ig kell közöl- rendszerbe, hasznos, épitő polgirg
lehet a népi Magyarországnak. Dg
első garnitúrájából idáig őt lululszter zon felül van atekazk a száma, akiktől niük, kiket delegálnak a bízottságba.
vált ki és ezzel megtörtön lek azok megvonták a tartózkodást, .leienteltük
A most kiadott rendelet értelmében aki az igazoló eljárást folcslegcs sz.e>
is, iiogy a nolzármesteri hivatal az a városon átutazók az érkezéstől szá- kalurának tnrlja,' az, ha netalán átn t személycserék, amelyek már Heh ait
Idegenek rendőrségi lapjának beszol- mított három napou át engedély nélkül csúszik is az igazoláson, ballasztja
recenben várhatók voltak. A közellá- gáltatását ia elrendelte, hogy ezen az
Szegeden, természete- marad a társadalomnak és addig bottási tárcát a Szociáldemokrata Párl elou is ellenőrizhessek, kik tartózkod- tartózkodhatnak
sen rendőrségi bejelentés mellett. Há- ladozik a nini rendben, amíg maj<|
kapja meg és ezrei a három nagy nak engedély nélkül a városban.
rom napnál hosszabb időzéshez tar- egyszer mégis csak hurokra kerül.
pártnak: a Független Kisgazdapárt
Kedden délelőtt dr. Pálfy Üvörgy tózkodási engedélyt kell kérni.
nak, Kommunista Pártnak .és a Szo- helyettes polgármester ujabb radikális
Intézkedést adott ki ebben az ügyben,
mcgállapilja felterjesztésében, hogy ;
amivel az ellenőrzés módszerét gyökelegteljesebb
mértékben méltánytalan |
és ipar- rendelet kifogásolt
resen meg változtatta és hatékonyabbá A kereskedelmi
része, mivel a kézmik
Szombaton hirdetnek
UUiv A beiyrStcs polgármester legiparosságnak
nincs módjában a feí
kamara
a
sérelmes
OTIttéleiel tr Bétdy-ügyben ejabh rendelete a város súlyos közélelemelt OTt-terheket
utólag a ueoőiri
mezési helyzetére és a lakásínségre lerhek
megszüntetéséért áthárítani, holott a kézműipar kalkuláBwtanést, funius 18. (Saját tudósi- velő
tekintettel
ugy
intézkedik,
hogy
cióiára vonatkozó rendeletek az OTI
w
WfTonjelenlésr) A népbiróság
fos les eddig landolt
tartózkodási
(Szeged, julius 18) Az ipartc lület terheknek rczsi-tételkéut való elstámo
hgyrd-tanácsa pénteked folytatja tWdu az
tnctdéifek halfímtkqt vesztik és az ér- kezdeményezésére a kereskedelmi és lását lehetővé teszik.
^J°lr^trv}rtíict
Hjutáf megron dekellek kötélnél tekintet- nélkül az rn- lharkarasrz részletes felterjesztéssel forA kézmuiparosság részéről nagy é%
tija br.nüevéoek tárgyalásit Kihall- gedfíyek hatét Idejére, julius 3t-ig a dult a népjóléti luiaiislerhez és kérte, deklödéssel várják a kamara leltcrjen;
gatták a rofoHzíírelaőVót, u houvódrl- Páros tf dentt elhagyni, l.zzel egvble- hogy helyezz* hatályon kívül a 23UU'UM.k lésének eredményét annál h InkAhlk
» ^'bltaJert és Béldy vÓH segAdtüzí:
«*wleit« a h. j-olcarmMter az M.TJÍ 'ni.
. . . . .rendele.'peij
.
azt nz intézkedé- mivel a k a m a r a ' a remidet kifogásol
dl'anJA tartózkodási. mgedHyk,
illetv.t sé?.
sé». mellyel a .feVmrtt OTI terheket részének visszavonását célzó ctüicrjc-*
fttát-.-ízsgáláxátl H»|j május 1-lg visszamenőleg a kézmű- tévét támogatás végett az iparügyi iu»
ffi
csak uombulon letelepedési engedélyek
A felülvizsgálást a ooleái mesteri hiva- iparosság terhére előírta. Á kamara niszterhe* is njceküldőtte

Magyar származású amerikai hadnagy ismerte tel és fogte ál a bujkáló
nyilas országronlól

Faraghó közellátási miniszter
bejelentette lemondását
'
a miniszterelnöknek

V

Hatályukat vesztették az összes
tartózkodási
engedélyek
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H Í R E K !

„Olyan rendőrségre van szükségünk,
amely meg tudja védeni a demokráciát

Siilfililii cy«iUf*»rMrafc
Fóti ibti.izs, Kátvário-u. #1. lelelou:
K—Ti M>r* J.-nfl Aa*»iití» l e l t á r a i
C8 JrtéJoe- 19-90

.'íaUó Véiu,

Farkat Mihály belügyi államtitkár
beszéde
hivatalbalépése
alkalmából az aj
államrendőrség
.
hivatásáról

Dírifl

IU:áu K'é.-s, UAItUvNi 4. Telefon:
12-98 Temesvár}'József, Klauzál-lér
9 Tvlefon: 12—91.

Budapest, julius 18. (Saját tudósí— oOo—
tónk fotefoojeUntése) Parkot Mtbélt
— Tűefalaku'l a Magyar Irók $»»- •bolOgyt étUmüt'.irt hivatalba lépése
Iftsége. Budapestről jelentik: A* írók ! í..'kaimét-ó». kod íca Ué?=»5«t dr. Szzbee.yi
képviselete eddig mint irók atabad (Nődre és Práter foka ralnizzteri tanászakszervezete működőit. A* Uöw mo»l u o t o k ü-i»6tól'.*k a minisztérium tlsxtgyűlésre jöttek össze és elhatárolták, •isaiói karáoah nevében. Farkas Mihály
hogy ezentúl hivatalos szersesatftk a úlUmtiikár válaszában többek között a
Magyar Irók Szövetsége les* A gvöle- következőket mondotta:
sen megválasztották a s i ó ' r U é a Uestt— Olyan rendőrségre van szüksékarát. Fötisztséget koptak: Gergely günk, amely meg tudja védeni a deSándor Illyés C-yula ét KétpaO A utál. )ncki áriát és amely nem a pártoknak,
Ügyvezető-főtitkár Orosz Elemér, ügv- honeat a magyar népnek, a magyar
vezető-titkár Bitint Lajos. Az eddig drmokradának
a rendőrsége.
Sajnos,
siár jelentkezett, de még fel nem veti Ilyen rendőrségünk
ma mig nincs. .4
fs az ujounvu jeieotkezo irók e kői- rendőrségtől ma még, különösen vidéken,
gyűlés, illetve alapszabály iur.otzrtiia gyakran fél a nép ét egyes cselekben
•lapján, a felvételr&l az elnökség dónl..

(

— MII végzett e hajósok szakai
szakszervezetének t-xegedt esaparfja. Wefszleilai
A magyar folyami hajóié*

toljeaoo

megszűnt a nyilasok ót a németek
pusztításai kö\etkea.létwn. A MKTR
Igazgatósága dtesétolrj buzgalommal
Igyekszik a bajósázt ugyaiogy helyreállítani, petize eu hajói nélkül nagyon nehezen megy. A szegedi hajósok meg az.elmultát őszén, meg
alakitollák az első magyarországi ha
jós sxaluulszcrvezotel. A tói folyamán Szeles Sándor szervezeti titkár
vezetésével hozzáláttak a «u untéhoz.
Nagy és jclculőz aiuokét 'égettek a
pur.zluló sl.ukáos Bélai yőzős o:eg
megmenthető leltárának uietouséghv
helyezéséi cl. Később hazatérve s deportálásból, Üle'.ve budapesti Larlözkodásból Fekete l.ásztó állomástőuólr,
Viglt József kapitány ós 3acaa Sándor
Is bcknitcsolódtak a munkába. Ok
voltak írok, akik bálik Gyula föúzetnrczciő közremftköddsévol felülvizsgálták a »Luk ács BéhW-t, megtisztíttatták
n beléje Ülepedett Iszap'ól és lehetővé lelték, lio-tv megkezdődjék a hajó
ujjáépllcse.

félnek a demokratikus pártok is. A népnek nemcsak tisztelni, de szeretni is ketl
a r'.*Mfőket.
'•
A véfi rendőrtisztekről szólva megállapította, bogy a régi és az u j rendőrtisztek kőzött 'szorosöbb
rgyilltmüködinre van szűkség Igen sok olyan régi
rendőr és rendőrliszt van, aki most
hasznos munkása • magyar demokráciának.
A rendőrségnek nem az a főfeladata,
hogy azokat tegye ártalmatlanná,
akiké* kényszer ha jlott a reakció táborába.
A reakció vezetőit, a .nép igazi ellenségeit kell ártalmatlanná tenni — Tejezi
be bestédét Farkas államtitkár.
" oOo

Testvirak

oaiykereskllését «z. alá (Hungária-szálló épőlete)

—mmmammm—m

Országosan rendezik a bérkérdéseket
E l ő k é i t i t í f c a v i d é k i munkások
l. . .
* : «•.-.»• .
(Budapest, julius 18) A közelmúltban
jeleut meg a munkabérmegállapitő bizottság működéséről szóló rendelet,
•melynek értelmében a vidéken érvéure» kollektív szerződéseket a vidéki
kiküldöttek bevonásával bizottságok kötik u>eg. Az iparügyi minisztériumban
szorgalma:; előkészítő munkálatok folyuak aunak érdekében, hogy a bizottságok mihamarabb összeülhessenek és

kollektív

szerződései

igy a vidéken dolgozók munkabér kérdései is rendeződjenek. A bizottságok
előreláthatóan a jövő héten kezdik meg
munkájukat elsősorban a szellemi munkások, valamint a vas- és gépipari
munkások bérrendezés: ügyében, majd
rövid idő alatt sorra kerülnek a többi
ipari munkások is. Az egész ország
tetületén rendezni fogják ezt a kérdést.

—OQO— ,

Főispáni értekezlet
a nyugati beőzőnlés
és a szláv kérdés ügyében

Széchenyi Mezi:,
Ma és mindennap b s m u t a t j u k D é d é . . .
cimü bűbájos francia vígjátékot. Főszereplök: Dániellé Darit-ux, Albert
Prejan.- -Azonkivül Bajcsy Zsilinszky
Budapest, julius 18. (Saját tudósí- Endre temetése, aktuális magyar ritónk telefon jelentése.) K kormány fő- portfilm.
ispáni crteker.ietet hivott össze a ha- \ >.-.u/.-n «<g~.y inaistss-kftn tét menti helyzet megbeszélésére. A Jkérl a n e p é t y e . ' A N é m e t i Sagély julius dézt a nyugati és északnyugati hatá21-én lánccal egybekötött mű toros ktrt! rainkon az elmúlt héten tapasztalt
finirepclyt rendez. AT esi bt» étel* azt nagyobb br.Czönlés tette időszerűvé.
a célt szolgálja, hogy * Nemzeti 5*«4|y Vegyesen jöttek deportáltak, deportálók, vezetését ismét kivettem. Sngár Sánder.
hadigondozó akciója állal '.átaoaeliibeu leventéi-, állítólagos kitelepítettek, nie- N y i t v a e s t e 8
óráig.
részesülök havi segélyét a uebés -sltto- aeVŐJŐk. A főispáni értekezleten az az
•yokra való takintntfel fele:oelbe»«<U. éflazpon! alakult kl, hogy a kérdés
Az esi a Nemzeti Segélt KAIréria-orca wagnidását valamilyen széles hatáskörű,
10. sz. alnfif szélt hitxuak krrtbelyizágé- rogalmzs helyi szervre kell bizni, amely
Állásvesztésre itélt
ben este 8 ó>-asor kezdődte rttceg és I polgári és katonai elemekből, jogi szakegy
magántanári az egyemeleg ételek. -.tatok és búdé áll majd ' értőkhői tevődik össze. Célszerű lenne,
i közönség rendelkezésére Üelévő,'egyek ha egy ilyen szerv válogatná ki azokat,
temi igazoló
Utoftiág
10 pengős á-lnn a Nemzeti Segély fcóf- akiket beenged az országba. A főispánt
(Szeged, julius 18) Az egyetemi igaponti irodájában (Kálvária-utca* 10) értekezlet eredményei minisztertanács
délelőtt 9—*.-$g és délután 3 k-Jg t-i-V «ió kerülnek. A főispánok egyúttal je- zoló bizottság keddi ülésén több egyevételben kaphatók. A Nemzeti Segély lentést tesznek a szláv k'rdés lebonyo- temi alkalmazottat igazolt, közöttük
Gergelyffu Mártát is, nkl a hírhedt
ucreteltrl várja kedves vendégeit.
lítására is.
Meskó Zoltán orvostábornok sógornője,
- Meggy II ke lia vadbázatlávsáf: 8
de nem bizonyosodott rá, hogy politifvi fegyházra fléllék. Scirbik Sándor
kailag összeköttetésben állott volna a
makói gazdálkodó együtt élt Szél Báháborús íőbüuösök listáján levő s jelin Iné makói fiatalasszonnyal. Eleinte
Igazgató: Dr Bárányi J á n o s
lenleg
még ismeretlen helyen tartózharmonikus volt az életük, a fiatulkodó
sógorával.
zs-.zony azonban at ital rabja leli,
Dr. Ljpka István egyetemi magániniialt napirenden voltak köztük a veMűsort
tanár annakidején aláirta a nyilas
tzekedések. Egy ilyen veszekedés alkalmával Szirbik tarkónragadta vadSzerdán munkáselőadás: Marica ajánlási listát s ezzel jobboldalt gondolkozásáról lett tanúságot. A tárgyaházastássát és megfojtotta. Az asszony- frótet.
gyilkos földmúres felett most ítélkezett,
Csütörtökön munkáselőadás: Zene- láson az igazoló bizottság és a közönség is megdöbbenéssel tapasztalta, hogy
i szegedi ügyészség büntetótanácza és ben a.
az egyetemi magántanár pozíciójához
»rő$ felindulásban elkövetett emberölés
A„
munkáselőadás
helyárai
2-től
16
bűntette miait 8 éri fegyházzá ítélte, pengőig.
legkevesbbe sem méltó módon viselkeát itclet nem jogerős.
dett. Az igazoló bicottság dr. Lipka
Pénteken: Szikik az nsszeny.
Istvánt állásvesztésre itélte. A magánta- A sértett visszavonta feljelentéSzombaton:
Talárjárás.
n á r feiebbcxeil a uépbirósághoz.
lel. mégis elitéltek n poloazboáé o n Vasárnap
délután
3
órakor:
TatárDr. Koch Sándor r. ny. tanár igazokástzázadr.araneznokot.
A
szegedi
lása sem ment simán. A bizottság megrépbtróság kedden tárgyalta Drágosry járás. Operett 3 felvonásban.
Rich írd szalymazi fóldtirtokos népeiVasárnap délután 6 órakor: Szikik állapította, liogy az egyetemi tanár, aki
lenes bűnügyét. Drágossy ellen az volt az nsszeny. Operett 3 felvonásban a Horthy-kollégium igazgatója volt a
szélsőjobboldali elemek állal szított
vád, ;hogy mint tnunkásszázadpa- Radnóthy Éva felléptével.
tendenciát sohasem igyekezett megakarznesnok megpofozta dr. Purjesz János
dályozni és nem szóit bele a felvételi
szeotcsi ügyvédet. Több volt rounkaügyekbe
sem.
A
professzorízo^álatos tanú vallotta, hogy Dráműsorát
ról megállapították azonban, liogy jógossy mindig emlterségesen báni a Mozik
hiszeműen viselkedett és tekintetbe
munkaszolgálatosokkal. A tanúvalloBelvárosi Mezi
vették tudományos értékeit s ilyen kömások után dr. l'urjesz János visszáMa és mindennap bemutatja a leg- rülmények között igazolták nzzal &
r u feljelentését és kijelealelle, hogy
nem kivárja a vádlott megbüntetését. szebb magyar filmek sorozatából: Sze- megszorítással, bogy a jöo'ben ifjúsági
Tekintettel azonban arra, hogv a vád- ressük etymáii... színjátékot. Fősze- egyesület, diákotthon vezetője nem lehet.
lott cselekménye hivatalból üldözendő, replők: Itu.ia Klma, Ceortos Gvula és
Igazolta a bizottság dr. i 'lHós Istvánt
» népbiróság C fcJuzpl tóriöure itélte üregu?« /.oltán. Azonkívül „Arccal • is, aki a „Honszeretet" ritnö fajvédő
vasul
felé"
aktuális
magyar
riportfilm
Drágosíyt. Az itétet jogerős.
jelienü egyesület tagja volt, dc nem feja vasul újjáépítéséről.
tett ki ténykedést és politikailag közöm
Kerzi Mezi:
bősen viselkedett.
- -., • i
VuJepesicn, a VII. kerületben lövő
Ma és mindennap a francia film•t/le;helyiségem elcserélném szegedi
remeke: Kárteélküll börtön. l
Príma férfióllömr eladó vagy tűziüzlclltcfy iségre. Leveleket .Varam gyártás
Műsort bevezeti „Lublin" magyarul fáért elcserélhető. uyerlyámosi-utea 6
jelűiére a kiadóba.
h*cvélö ammv film
1111. em. 2.

Kfcponti Telivé i Elterem

Szakszervezet! hírek

C s ü l i r m i n , julius 19-éu déluliir
5 órai kezdettel a sütőiparosok fonto«
ügyben ülést tartanak Lcchner-tér 6
szám alatt,
délután 5 órakor a famunkások
(asztalos, kárpitos, kocsigyártó, fűrészgyári, kefegvari, kosárfonó és seprűkötő) vezetősége ésbizalmiainak együttes
ülése a székházban Dózsa Gy.-utca 8. sz ,
• délután 6 órai kezdettel az összes
szakmák vezetőségei, az üzemi bizottságok és bizalmiainak együttes ülése a
szakszervezeti székházban Dózsa Gy.-u
8. szám.
A f ö l d m u k á s szabad szakszervezet
nagygyűlést tart julius 22-én délelőtt
II órakor a Katona-vendéglő nagytermében, melyre a tagokat pártállásra
való tekintet nélkül, mindenkit szivesca lát és elvár a vezetőség. Melegfc
Géza jegyző.

Párlhireh
A Magyar Kommunista Párt szerdal
párt napjai. Tárgy: „Harc a reakcié
ellen".
Belváros: Kálvin-tér6. Előadó Szirmai Jstván.
- Felsőváros: Római-körut 23. Előadó
Mison Gusztáv.
Rókus: Orgona-ulca 6a.
Előadó
Komócsin Mihály.
Móraváros: Móra-utca 3a. Előadó
Szana Elemér.
Alsóváros: Róka-utca 21.
Előadó
Rrajkó András.
. .
Somogvite ep: III. utca 102. Előadó
dr. Vas Péler.
Újszeged: Népkertsor 5.-Előadó Pikler György.
Vasutasok: Máv. Üvé. Előadó Ha
Iász György.
Postások: Vásárhelyi-sugarat (Pos
fás ház). Előadó Komócsin Zoltán
Kenderfonógyár: Előadó Kálmán
Endre.
Gázgyár: délután 5 órakor. Előadó
Széli Sándor.
Dohánygyár: délután 5órakor. Előadó Rudas t n d r e .
Orion bőrgyár: délután 5 órakor.
Előadó Horváth József.
, Gyufagyár: délután 2 órakor. Előadó Ifj. Komócsin Mihály.
Ujszegcdi Kcndergyar: délután 3
órakor. Előadó Farkas István.
. Lemezgyár: délután 3 ótakor. Előadó Slrack Adám.
Az előadások — kivéve a külön
jelzettekét — mindenütt délután 6 órakor kezdődnek. Párttagok megjelenést
kötelező. Vendégeket szircsen látunk.
A Nrmzrtl Parasztpárt szegedi szervezete 11)15 julius 22-én déli 12 órakor Batthyány-utca 4. szám
alatti
púrlhclylségébcn értekezletet tart. Az
összes belterületi és külterületi helyi
gK|portok elnökének, titkárának és
szervezőinek megjelenését
okvetlen
kérjük

SPORT

Szeged Városi Szinház

Csütörtök; S z l K - T i s z a
bajnuki mérkőzés a Vasutas-staöiaabas
Csütörtökön délután fél 7 órai kezeettel játszák le. a Vasutas-stadionban
az elmaradt Szeged—Tisza mérkőzés}
A bajnokság már „le van futva", 4
mérkőzés megnyerése az elsőség szem*
pontjából közömbös, hiszen a SzAK-h I
nem lehet elvenni a bajnoki címet. .1
Tisza természetesen mégis arra törck
szik, bogy tegyőzze riválisát és ezzc(
bebizonyítsa -. csak balszerencse ütöttt
el a bajnokságtól. Magától értetődik
hogy a SzAK is győzni akar, bármenynyire biztos is szamára az első hely.
Mindkét csapat erősen készülődik
és legjobb felállításában veszi fel i
küzdelmet. A va'ószinü összeállitásol
a következők:
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Sz.lA': Kovács — Galgóczy, Czakó - ,
Szőcs, Kakusxi, I udas II. — Ludas I.
Szokoti, Vörös, Harangozd, Nagy
Tisza: Scbrelter (Kólóczy) — Sebö'x
Sajtos — Kalogbi, Fáskerti, Pakó — IW
kos. Hernádi, Lapp, ltorliély I., BenáR
A nagy mérkőzés bírája Weintraui

Itt '
A'rangadó mérkőzés előtt a SzAK-

Móra város ifjúsági barátságos m é r k l
zés lesz léi 5-kor?te"; T't
Vasárnap JMszák le az utolsó idá
hainoki mérkőzést, a
DFC—HMTf
n%cset.
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hadigondozottak javára a Nemzeti Sególy rendezésében*

M ű s o r o s k e r t i e s t s z o m b a t o n 8 ó r a k o r (Kálvária-utca 10^
Hirek • MaMSz-ból

A munkaadók
kötelesek
lizeini a
gyermehnevelesl
pótlékot

MaDISz—Dorozsmai
Tsmrzgyári
>aDISz 5 . 5 (3:2). Kemény mérkőzés,
z eredmény reális. Góllövők: Bun(Budapest, julius 18) Az MTI jelenti ;
„rd (2), Kósa (1). Lchoczki, Fogas,
A
magyar
munkásság egyik igen fontoj
Jetre Gábor (2), Mzjtbács
(1).
•
és mind a mai napig rendezetlen kérpótlék ügye. A
A MaDISz augusztus 4-én este és dése a gyermeknevelési
pótlék értékét régeb, ín délelőtt rendezi meg a szegedi gyermeknevelési
a szakmai tanácspénztárak fizett.aDISz ping pong bajnokságait a V ő - ben
ték
kl.
Ezeknek működése azonban a
•ösmarty-utcai központi székház terkövetkeztében megszűnt. Az
ceiben. A versenyen a 8 MaDISz ke- háború
iparügyi miniszter ugyan kiadott egy
, ilet indítja csapatát. Csapatverseny- rendelkezést, amely, szerint a munkaen, férfi egyesben, kezdők versenyé- adó köteles a gyermeknevelési potlekot
in, párosban és női egyesben lesznek folyósítani. Ennek a törvényhatározatizdelmek. A versenyen 87 induló vesz nak kiterjesztésére és módosítására
1«t
irányuló előmunkálatok már folyamat(a
ban vannak, de addig is, amig azok
befejeződnek, készített egy rendeletet,
A gazdaszövetkezeti
amely szerint a munkaadó köteles a
gyermekneveltetési
pótlékot kifizetni,
központ ptegalakitását amig a tanács pénztárak
nem kezdik
sürgette a szövetkezeti meg működésüket.

I

küldöttek nagygyűlése

Budapest, julius 17. (Saját tudóstónk telcfonjelentése) A Fututa srékráxában több mint kétszáz gazdaszóLtkczct küldöttének részvételével nagyI vülést tartottak. Dcmény Géza elnöki
I icgnvitója után a felszólalók szóváI tték, hogy Dunántul egyes helyein
( szövetkezetek zavarják a termelést
• irgették a szóvetkezetek hitelellátisát ik biztosításit is elpanaszolták, hogy
i agy a hiány a sertésszérumban. Megnyugvással vették tudomásul, hogy
i>uza ellenében iparcikkeket, további
üzemanyagot kapnak a csépléshez a
I azdák és ezek szállítása már meg is
kezdődött. Határozati javaslatot fogadtak el, hogy szövetkezeti kérdésben ne
legyen pártpolitika és minél előbb megi aLuIhasson a gazdaszövelkezeteket
összefoglaló központ
L A M M H M H N H A N A H I

Magyar Aiiamrendőrség s/ogedi f ő k a p i l á n y s á g a ^ ^ ^ ^

173—1915. Eln. szám.

Felhívás
Ismételten nyomatékosan felhívom
Szegőd város lakosságának figyelmét
arra, hogy magánlakásokba orosz ka
tonőknak a beszállásolását csak akkor
-engedélyezze, ha Szeged város orosz
városparancsnokának aláirásávai és
bélyegzőjével ellátóit bcszáilásolási
engedéllyel vannak felszerelve.
Amennyiben beszállásolásra a fent
plzelt igazolvánnyal eliálott orosz katonák jelentkeznek, ugy a lakástulajdonos köteles a bsszá Másolást megengedni, dc egyben köteles a bcszáilásolási engedélyt magához venni és
azzal a bcszá Másolást követő 21 Órán
l»elúl a lakásához legközelebb esö
i -szobán jelentkezni, annak kivizsgálása végett, hogy az igazolvány valóban az -rosz
vácosnarancsnoktól
ered-e.
Szeged, 1915 julius 15.
Dtrzialassy főkapitány.
Szegedi Zsidó Hitközség igazoló
bizottsága.

Felhívás
A Szegedi Zsidó Hitközség igazoló
bizottsága az 1090—1915, Mg számú
reudelel értelmében felhívja mind
r.zokat, akik az alant felsorollak, vagy
mások népellenes cselekedetéről tudnak, vagy ha a felsoroltak oly cselekményeiről közvetve vagy közvetlenül értesüllek, ainc'y szerint a ma
gvar alkotmány szellemével ellenkező
jogszabályok végrehajtásában ugy vetlek részt, hogy ezáltal az érintett
.személyek helyzetét súlyosbították,
továbbá a szegedi téglagyárban az
u. n lista elkészítésében bármilyen
módon és hatáskörrel tevékenykedtek,
az igazoló bizottság irodájában (Korona u. 8., I.) u hivatalos órák alatt
iéiulán fél 5—C-ig) Írásban'vagy szóbau bejelenteni szíveskedjenek: Físchcr Simon, dr. Lcipnik Győző,
Korda Jenő, dr. Salgó Sándor., Kellner-Mihály,
^
%
Szeged, 1945 julius 18.

Az olvasó postája
Állami kezelésbe kell venni n kéményseprő'psrt - -mondja levelében
Barna Jázsel Rengei-utca 4. szám
alatU lakos —, mert a kéményseprőmesterek nem- tartják be a tűzrendészed szabályokat. Vannak olyan házak is, abol két hónap óta csak
most voltak, de minden hónapra tel
akarják szedni a dijakat. A ktményseprőmóslcrek évi 2 millió pengőt
szednek be. Ha állami kezelésbe vennék a kéményseprőügyet, elintéződne
végre a kémén vseprősegédek' ügye
is.
Mi nem foglalkoztunk ugyan még
ezzel az üggyel, de ugy gondoljuk,
hogy az államosítás még sem olyan
sürgős. Mindenesetre azt fontosnak
tartjuk, bogy a visszaélések ólt is
megszűnjenek s a segédek ügyét rendezzék. Ez utóbbira azonban adva vau
a szakszervezeti ni.
•Több közmunkást nlátrásu levél
írói saját helyzeteit tarthatatlanságára
akarják felhívni az illetékesek figyelmét. Kérik, hogy »tegyenck számadást, hogy ma 30 pengő napidíjból
hogyan lehet megélni azoknak is,
akik m&sodmagukkal élnek, hát még
azoknak, akiket több gyermekkel áldott meg az Isten«. Napi 30 pengő
az bavi 720 pengő keresetet jelent
a közmunkásnak, de 400 pengő egy
kiló zslí, 300 pengő egy liter olaj. i .
Kell még tovább sorolni? — Hogy
félreértés ne essék, nem azoknak r
panaszáról van szó, akiket a razzia
során naplopásban telvén kötelező
közmunkára Írtak fel. Nem Azafc a
fcözmuukát végzők paaaszelják ezl,
akik megértve a felállé sztkséget, leketézéi, láaeelis helyell már aevensber héuapbaa átfand* közmunkára
Jefeulkeztek • azáfa hi becsületesen
végzik az újjáépít és érdekében ráfck
kiszabad arankákat.
(Valóban, 30 pengő nem pér.z, nöbót nem élhetnek
» a közmunkahivatalban-U gondolni kell erre. Sürgős intézkedést kérnek a közmunkások!)

Beiké Jéuef Zellia őrmester, »WI

jelenleg a Marx-tért fogolykórházban
fekszik, azzal a kéréssel fordult a
szerkesztőséghez
levelében, hogy
alábbi kívánságának helyt adlunk a
lapban:
Egyelőre levelezést szeretne foiy
talni 40—50 éves nővel, hogy nzulin,
ha egymást megismerik, újból meg
nősülhessen. MÜntahogy írja, békés,
csendes, dolgos ember, akinek semmi káros szenvedélye nincs és reméli,
hogy megtalálja azt a nőt, akivel is
mét családi életet élhet.
Igazi békebeli kívánság ez már.
Helyt adunk nekf, remélve, hogy
csakugyan akad hozzávaló nő, aki le
vefel ir vagy felkeresi a fo^olykór
ház B/3-as szobájában.

Keresek 2 holdtól 10 holdig « Tárostól 5 km -en belül ártéri koitál,
lakással konybakertészetnek haszonbér he. Gylku. 13.
Jéferga(aHi fflszerüzletemei betegség
A d á s - v é t e l
miatt bérbeadnám esetleg eladnám,
Rokkák kaphatók csinos kivitelben Tudakozódni Jakab Lajos-utca 9.
Hárem eltévelyedett libát a jogos
Külső-Gsongrádi-sugánit 15. Fogas
tulajdonosa áfttheti Szentgyörgy-tér
kocsma mellett.
Fogarauyal veszek Wcisz fogtech I. szám alalt a házmesternél.
nikai laboratórium. Kölcsey-utca 10.,
földszint 3.
Literes és héldccis borosüvcgckcl
Takarifásérl, kevés házimunkáért
vásárol I'atzauer, Kölcsey-u. 9.
lakást adok. Bocskay-u. 9, háztalajd
Reresherdékal veszek. Sopsich-füElcserélném házmestert lakásomat
szerüzlet, Rudolf-tér 9.
cgyszoba-konyhás lakásért a rők»isi
Használt bútort és ruhaneműt ve- templom közelében. Zákíny-u. 28,
szek és eladok. Fischof, Mikszáth K - délután 3 - 4 lg.
utca 22.
Keresek egyszoLa-konybás lakást,
Libalömögépel veszünk Közellátási lehet fürdőszoba is, lehetőleg a belváHivátal, Szeged, Károlyi-utca 2., 3-as rosban. I l o n a u 8.
szoba
Balerezell vagy üres szobát kerea
Irégépek, számológépek ismét kap- idősebb asszonyául vagy házaspárnál
hatók Szcnesi irodagép nagykereskedő- komoly dolgozó leány, némi udvarbannél, SzL Mihály-utca 9. Bemutatás: nálattal, lehetőleg háztulajdonosnál
délután 3 -6-ig. Használt gépek vétele. Levélajánlat „Szorgalmas 5129" jeligére
Eladé egy nagy konfekciós szabóLlszlel adok annak, aki egy szobagép, Sándor-utca 40.
konyhás speizos szép lakáshoz juttat
Jökarbantevé mély gyermekkocsit Bimbó-utca 4.
vennék. Bercsényi-utca 18. L em. jobb.
Kevcsel használt férfi fekete, nad
rág eladó. íiona-u. 15., I. em.
Egy drapp női zsorzscllruha eladó
Megrongált épületek, lakások hel«reHolló-u. 10.
álUlása, átalakításé: Kóbler építőmé*
Iliremajtés nagv fehér rubaszek- térrel. Retck-u. 43. Szakvizsgára elő.
rény eladó. Megtekinthető délután 3 készít.
Klfatóleáay azonnal felvétetik. Dáés C óra közölt. Kárász-u. 14., III. 15. lia-virágüzlet,
Kárász-utca 8.
Vlilanyfézi eladó vagy élelemért • Cipészsegédet vegyes munkára
elcserélhető. Kálvária-utca 5., föld- felveszünk. Dugonics-utca 1L
szín L
Fizni tudó bejárónőt keresek. KitBeresherééfcat (többet, veszek. Aján- dor. Fckelesas-u. 22., (XI. 23. Jelatot kérek Orcsik-üzlclbe, Kossulb lentkezés délután.
Lajos-sugárut 51.
Cgyes varróleányok azonualra fel
35 mázsa teherbírású laposkocsi vételnek, valamint egy megbízható
ciadó. Klskundorozsma, Rákóczi-utca középkorú mindenes. Margit u. 26.
Periek! irodistanő állást keres. 4. szám. Takács.
Férfiruha, szürke, középméret, se- F.-né, Brüsszeli-kórul 26
Csépiégép mellé munkásokat felvelyemruha, finomabb kivitelű, idősebb nőnek eladó. Kőlcscy-nica 10, szünk Hódmezővásárhely. Jelentkezni
ebet SgmuK.vitelep 568. (Szomba'o'I. emolel. Délután.
délelőtt 9 - 1 0 óra közótt.)
Rádiócsövek megérkeztek, minden
Szivégázmelerhez értő géplakatos
élsésú kapható. AmalőrboM, Kálvá- molnári gyakorlattal, állást keres. Le
ria-^. 2., az udvarban.
hciőleg malomban, helyben vagy vidékSportkocsi eladó. — Paplanüzem, re. Ciiu Vásárhely i-sugárut 67.
'olgár-u. 11
Jé eipészsegédel keresztül varrott és
Egy ló után való laposkocsit veszünk, tarafáshoz magas fizetéssel felveszek,
esetleg élelmiszerért cserélünk. Fa'udy- Vár-utca t.
maiom, Alsóváros.
Egy kerékpár eladó. Alsónyomássor 4.
Egy két mázsa körüli kocadisznót
ilaizaill permetező, cefrés- és bo- cserélek
borjúért. Tápé, Kolozsváriroshordó vau eladó. Hétvezér-utca 7.
utca 51.
Ilj féderes parasztkocsi és cav uj,
Egy fehér mélv kocsi elcserélhető
8—7 q laposkocsi eladó. Kovács, Töröksportkocsira,
esetleg eladó. Tápéi-u. 7,
utca 7.
Női
ballon
elsőrendű anyagból keFealilélrák, állványok, korougccscrékpárért,
esetleg
pénzért elcseréltek, fuvókészülék, kannák eladók. Mar*
hető. Boldogasszony-sugárul 20. st^
git-ütea 12,
Faglerhalkai felszerelést (egyes ré- Tóth szabó.
llélbénapes süldőt cserélnék férfiszeket is) veszek. Eidus, Tisza Lajoskörut 44.
ruháért. Márta Antal, Tápéi-rét 34.
Pelréleamkaaaák és vlzvedrck, lo- Köves ut mellett
Magas alakra való sötétkék féricsolók kaphatók Kormos bádogosnál,
öltönyt cserélnék süldőért. Kossutk
Kossuth L.-sugárut 87.
BruzinHmpa
traklorelőmetegltés- Lajos-sugárut 81., földszint 0.
808 tetőcserép zsírért elcserélhető
hez eladó. Kormos, Kossuth L.-sugárBrdcklődnl: Retek-u. 45.
ut 67. szám.
Mar étiében félhold I-a. here etéri
Egy amerikáner és ajtózárak eladók Kormos, Kossuth L.-sugárut 67. kaszálásra cserébe malacért kiadó,
Galanibrseriny eladó. Kormos, — azonnal vágható. Érd.: Kecskéstelep,
Adal-sor 8.
Kossuth Lajos-sugárul 67.
Diófa-, gyerlyánfa- vagy vadkörterönköt keres az újszegéül kendergyár.

Apróhirdetések

Csere

KUlönfélék

Aranyai, briliánst, ékszereket, ezüstöt,
kar-, és zsebbeli órákat vásárolok
Laczkó, órás és ékszerész, Kárász-u. 14.
Szerbül beszélő, gépirni tndó, építészeti, gépészeti, kataszteri rajzok kidőlózásában jártas fiatal tisztviselő állást
eres „Igazolt" jeligére.
Baáapealrél érték lehozatalának
ctiniézó&ól vállalja tisztviselőnő, esőtleg Szegeden elhelyezkedno. Levelet
Elsőrendű férfikerékpáromat elad • Komolyt jeligére.
Szegedi Ztldé Hitközség nám, vagy elcserélném férfiruháért.
Gyorsan, olcsón, kötök bármit hoIga.-elá bizottsága.
Levelet /Elsőrendűi jeligére kérek,
zott anyagból. Munkácsy-u. 1b,
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Felelős szerkesztő: &drnud Utvin.
Felelős kiadó:
illrlspkláeé KN.
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