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4 M a g y a r N e m z e t i F ü g g e t l e n s é g i Front Lapja
A munkások

Németország sorsáról döntenek
a potsdami értekezleten

Nmét példát matatnak. A spekulánlok, az inflációra törtető reakció é s
felelőtlen vagy ostoba vezércikk! ók magatartásával szemben vállallak az ujjáépilés áldozatait.
A Vörös Hadsereg állal megszállt területen a német demokratikus párJofe
A szabad szakszervezetek
összközös munkaprogramot dolgoztak isi
rezelőségc é s az üzemi bizottságok
tsü törtökön este együttes ülést tarBajorországban, Nyugafnémalországban és a Balkánon
bttak. A napirend első é s a leglágyobb érdeklődést kiváltó tárgya a
fasiszta mozgalmak észlelhetők
liunkabéremelés kérdése volt.
Köztudomásu, hogy a kenyér áraBerlinben kijelentették, hogy a há- lyeket lilkos megbeszélésekkel kellett mutatkoznak. Különösea érthetetlen • ]
ink 8.50 pengőre való emelését nyo- rom nagyhalalom vezetői most már megvitatni, m á r megoldást nyertek. Schicswig-Holsteinben előállott hely*j
bon követte a szakszervezeti bizoit- rendszeres é s folyamatos tárgyaláso- Valószínűnek látszik, hogy idetartozik zet.
tíg határozata, mely szerint a roha- kat tartanak. Byrnes, Edea é s Melo- a német kérdés is é s az, hogy NéAz Ittlevő egymillió 250.000 tőhos áremelésre való tekinlellel már lov megbeszélésre ültek össze és ösz- metországot egységes alapon kormányi német hadsereget egyáltalán
írre a hélre is a mnnkabérck száz- szeállilollűk a tárgyalások anyagát. nyozzák-e vagy pedig felosszák.
nem agy kezelik, mint hadifogrizalékos emelését halározla el. ATruinaii elnök legnap esle
Sztálin
lyokat. A Daily Telegraph tudó-,
A Szevjefnnió az Odera és Rajna
Kommunista Párt vezetőinek fellé- tábornagyot é s Churchill miniszterelsilója szerint is agy látszik, mint-;
közötti birodalom
egységének pése eredményeként a kenyér á r a nököt társasvacsora keretében látta
ha a rabló hitlerista csapalob
feuntarlása melleit van. Diplenegmaradt az eredeti 3.20 pengős vendégül. A banketten a három kor-'
még hossza ideig tartanák ezt a
máciai körökben kijelentették,
Iron, igy a szakszervezeti bizottság
mány küldöttségének öt-öt tagja vett
területet. Ott, ahol a megszálló
bogy a potsdami értekezlet fik visszavonta a százszázalékos mniirészt. Abból a hirből, hogy a három
halóságok nem elég kemények,
gyelembe veszi ezt az állásponinbéremclésre vonatkozó határozatát.
nagyhatalom vezelöi rendszeresen ösza hitleristák azonnal előbújnak.
tot. A birodalom egysége melA közős ülés a szakszervezeti el- szeülnck és a külügyminiszterek napilett foglalt állást a Német Komlükség négypengös órabéreaiefésí ja- rend kidolgozását végzik, azt követNem alaptalan az az értesülés, amerjp
munista Párt is.
mslalát egyhangúlag elfogadta, mely keztetik, hogy azok a kérdések, amea nyugatnémelországi hitleristák tévé-*
r.ár e r r e a hétre is érvényes. Ezek
kenységéről é s erősödő romboló mü*
izerint az eddig érvényben levő 8—12
ködéséről számol b e .
pengős irányórabérek 12—1G pengőre
Hasonló panaszokat emel Vladiszláiy
pmclkednek. A munkabéremclés nem
Ribitikár jugoszláv közoktatásügyi ml*
fasiszta
pártok.
A
TASS-iroda
.berlini
bonalkozik azon szakmákban érvényA német kérdéssel kapcsolatban kél
niszter, a belgrádi Politika főszerben levő bérekre, melyekben kollek- feladat vár megoldásra. 1. Németor- jelentése szerint julius 14-én tartolta kesztője Nagybritannia balkáni pofiii-j
tív szerződés szabályozza a munka- szág iparának átszervezése. Az angol meg első közös értekezletét a Kom- kája ellen. Szerinte terjed az angol
béreket. fia ezen szakmákban a bé-rádió hírmagyarázója szerint a szö- munista Párt, a Szociáldemokrata Part, politika iránti bizalmatlanság, a m i é i g
rek nem érik el a felemelt órabére- vetségesek egyetértéssel oldják meg a Keresztény Demokrata Szövetség é s
brit harcikocsik é s repülőgépek
ket, ugy az illető szakmák dolgozói ezt a feladatot a következő irányel- a Liberális Demokrata Párt. A négy
erőt adnak azoknak az elemek*
fczonnal felveszik a munkaadókkal a vek alapján: a német iparnak első- antifasiszta párt kiküldöttei határonek, amelyek együttműködtek a
bérek emelése lekjnlelében a tárgya- sorban azokat a.cikkeket kell előállí- zatukban megállapították a hitleri Nénémetekkel.
lást. Vonalkozik a béremelés a havi- tania, amelyekre a megszálló had- metország felelősségét, é s azt, hogy
fi/.elésü alkalmazottakra, tehát
a erőnek é s a Japán elleni háborúnak a német nép széles tömegei a hit- Bírálja a szövetségeseknek a há*
lisztviselőkre is, akiknek fizetése át- van szüksége. A távplkeleti háború leri ideológia hatása alatt támogatást borús bűnösökkel szembeni maga tar*
kz.ímtlva viszonyítva kell hogy legyen megszűnése után is elsősorban jóvá- nyújtottak Hitlernek abban,' hogy a lását is. A szövetségesek állal meg*
P megállapilolt bérekhez.
tételi szállításokkal kell foglalkozniok. német történelem legnagyobb szeren- szállt területre menekült sokezer eset*
Igy a munkanélküliség veszélyét kikü- csétlenségét zuditsa az országra. El- nik közölt olyan emberek is meg*
Az elhangzott hozzászólásokból ki- szöbölik. A fegyver- és repülőgépgyár- határozták a pártok, hogy
húzódnak, mint N'édies, Pavelíes, Mi*
l e n d ü l a dolgozók elhatározása, hogy tást Németországban teljesen beszünhájlovics és Macsek. Ha ezeket a ha*
a
i
antifasiszta
egység
megszilárhajlandók minden áldozatot meghozni tetik. Szó van arról is, hogy a német
zaárulókat nem intézik e l azonnaL
dítása végett közös bizottságot
az ország njjacpílcse érdekében és üzemek égy részét átszállítják a Szovezek ismét veszélyeztetni fogják l
létesítenek
és
közös
munkaterve!
lemondanak
jogos
követeléseikről, jetunióba és más államokba. 2. A néBalkán békéjét.
dolgoznak líl.
hogy az infláció elkerülhető legyeu. met nép é s állam politika! egységéA japán békeajánlatról szóló tegnapi
Hiszen a munkaoérck valósággal szé- nek fenntartása, együttműködés a néma az amerikai kftl*
g\enkezve kullognak az árak uLán. met lakosságnak azzal a részével, Fasiszta
veszély a szövet- híreszteléseket
iigyminiszlcrinm erélyesen cáfolja. A;
Ez a lény nem a dolgozók gyengesé- amely nem vállalt közösséget a hitségesek által megszállt Newyork Times i s utal arra, hogj|
ki't jelenli, erejüket é s egységüket, leri uralommal. Bár az angolszász megilyenfajta hirek már Északafrika felterületeken
azt, hogy öntudattal végzik munká- szálló parancsnokság enyhítette a nészabadítása után szárnyrakeltek,
azon^
lyrakeltek, azon*;
júikat é s hozzák meg az áldozatot, met lakossággal való barátkozás tiUgyanakkor Nyugatnémelországban
>ek veszélyeseid
melyet az ország újjáépítése megkö- lalmát, még mindig jelentős különb- az antifasiszta szervek működését nem ban ezek a híresztelések
mert egyrészt zavart keltenek, más*|
ség van az angolszász é s az orosz
vetel.
engedélyezték. A bajor tartományi részt Japán felhasználja
s
A 1 í *-»ezeket
Atnl-otéAa
megszálló
parancsnokságok
által
foly
A felszólalásokból kicsendült az ís,
kormányban teljes egészében a volt egyéni erejének tünteti fel. Ugyanaktatolt
politika
között.
hogy a dolgozók egységesen fognak
nagy pártok foglalnak helyet. A kato- kor a Reuter-iroda Bombayből je*
fellépni azok ellen, akik indokolatA szovjet megszállás alatt álló te- likus Bajorországban é s n Rajna-vi- lenti, hogy lord Monbatten távolkeleti
lan áremeléssel veszélyeztetik a dol- rületeken szabadon működnek az anti- déken erős szeparatista
törekvések angol tábornok felkereste főhadiszálgozók s egyúttal az ország egyetemlásán MacArthur tábornokot,
hogj
leges érdekét.
megbeszéljék a Japán elleni közöl
Az együttes ülés a legélesebb harhadjárat terveit. Közös megállapodát
cot hirdette meg ellenük é s biztosra
alapján Indiából, Burmából é s Dél"
veszi, hogv a legrövidebb időn belül
keletázsiából egyszerre indul meg a
a hitványok a jól megérdemelt helyre
támadás Japán ellen. Szövetséges hakerülnek, az infernálóláborokba és a
dihajók a Tokiótól 60 kilométerre leví
m mkásszázadokba. Majd elhatározta,
legnagyobb kóolaifinomitótelepet botn*
hogy kérni fogja az illetékes hatósábázlák. .
,
godat, hogv a piacokon a legszigorúbb
Agócsin János jelentette be Rákosi Mátyás
áiallenőrzést vezesse be, mert egyes
. termelők is kihasználják az áruhiányt
szegedi látogatását
Kommunista
győzelem
ér olyan magas árat kérnek árujukért,
(Szeged, julius 20) A szabad szak- falvak és városok dolgozóinak, aki k
m -lyeket a dolgozók nem tudnak meg- szervezetek szegedi összvezetősége és ezen a napon vidáman élvezik majd 8
a pilseni községi
fizetni.
az .üzemi bizottságok együttes ülésén megérdemelt örömöket
*
választáson
Ez a nemes példa el kell hogy Agócsin János a kenderfonógyár üzemi • Közölté Agócsin a hallgatóság viha(Prága, julius 20) Csehszlovákiában i
hallgattassa a pesszimizmust hirde- pártszervezetének titkára bejelentette, ros tapsai közben, hogy a szegedi doltődet, (alán. visszavonulásra készlett hogy a Magyar Kommunista Párt sze- goiók ünnepeli jelen lesz. mint a nép- Pilsenben tartották meg az első közsé*
gedi szervezete julius 29-én nagyvonalú
n dcfelisla »széplelkekel« is. mielőtt ünnepséget és népgyűlést rendez. Julius gyűlés szónoka, Rákosi Mátyás is. A gi választásokat Ennek eredményeképszakszervezetek munkásságá lázasan
27 kommunistát,
18 tzociáldemokiverik őket reakciósszagu tornyaik- 29-én Szegedén az első szabad aratás készül már is Rákosi Mátyás méltó fo- pen
kral át cs 12 katolikus
demokratát váfeól és besorozzák őket a .spekulánsok és az újjáépítés ipari területén elért gadtatására; a gyűlés és népünnepély lasztottak meg. A választások ogésx
*á kahadába
^eredmények ünnepe lesz. Kézfoeása a naayvonaiusáaanak biztositására.
Csehszlovákiában folynak.

Mi történjék

Németországgal?

II szakszervezetek munkássága
örömmel és szeretettel várja Szegedre
Rákosi Mátyást
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A demokratikus pártok
fölényesen győztek
a vajdasági választásokon
(Belgrád, julius 20) A belgrádi rádió
Bemondója a vajdasági választások lefolyásáról beszámolót adott. M-gállapilások eredményéből kitűnik, hogy a demokrácia döntő győzelmet aratott J
goszláviában. A választások 80—100
!százaléka szavazott és mindenütt a d©>'
mokralikus gondolkozású jelöltek kapták a többséget

A földbirtokrendező tanács
kimondta Tukats Sándor
földbirtokának
elkobzását
(Szeged, Julius 20) Jelentette a fíéljnagyarország,
hogy a szegedi földtgénylő bizottság junius 2S-án hozott
határozatával dr. Tukats Sándor, Szeged
volt fasiszta főispánja ingatlanainak elkobzására tett előterjeszsést a földbirtokrendező tanács reongrádmegyei
tárgyaló tanácsának. A tanács nem
hagyta jóvá azonnal az elkobzást, bár
minden ok meg volt rá, mhel a Tukalsféle birtok osztatlan ingat/ant képezett.
Ugyanis közös tulajdona volt Tukats
Sándornak és uővéréúek, özv. Pataki
Jánosnénak.
A tanács lefolytatta a tulajdonközösség megszüntetésére vonatkozó eljárást.
Az ingatlanok megosztása és a
felszerelési
tárgyak
elkülönitése
megtörtént
és most már
semmi
akadály
nem állolt útjába a:
elkobzásnak, amelg a
napokban
meg is törlént.
A löldbirtokrendező tanács az eltobzás indokául elfogadta a földigénylő
bizoltságuak azt a ténymegállapítását,
hogy Tukats, mint főispán a háború
egész larlama alatt fasiszta politikát
űzött, minden ténykedésével a fasiszta
hatalmi politikát szolgálta, ezekért a
szolgálataiért 1Q44 februárjában meg
is kapta Hitlertől a német Sasrendet.
Tényként állapították meg, hogy Tukats Sándor neve szerepel a háborús
bűnösök hivatalos listáján és mint
ilyennek, vagyona elkobzandó, minden
megművelésre szolgáló eszközzel együtt.
A megoszlás ulán mintegy 15 hold
szántó- és szüilőföldet koboztak el
Tukatstól.

Kína a japán császár
háborús
bűnösségének
megállapítását kéri

H

fl szegedi egyetem u[ rektora
dr. Purjesz Béla
(Szeged, Julius 20) Az egyelem tanácsa csütörtökön rektorválasztó ülést
tartott. A tanács az 1945—46 iki tanévre az egyelem rektorává dr. Purjesz
Béla professzort, a kiváló orvosludrtst

választotta meg. Prorektor: dr. Ríeiz
Frigyes. A választás után az egyetem épületének homlokzatára ősi szokás szerint kitűzték a nemzetiszínű
lobogót.

Kormánybiztost neveztek ki
az ország egyetlen
papírgyárának
élére
A demokratikus sajtó erélyes fellépésére
letörik a papírral űzött áru-uzsorát
(Budapest, Julius 20) Megírta a
Délmagyarország, hogy a Nemzeti Parasztpárt központi hivatalos lapja, a
Szabad Szó bejelentette, hogy ha sürgős intézkedés nem történik, papirhiány miatt kénytelen lesz a lap megjelenését szüneteltetni. A Szabad Szó
legutóbbi száma kiáltványban szegezi
le, hogy a kormány illetékes szervei
íefelősek azért, ami most a papir
elosztása körül történik. Kőv^eli a
lap, hogy az ország egyetlen ríraicióspapirgyá/át sürgősen vegyék állami
kezelésbe és legalább a Függetlenségi
Frontba tömörült pártok lapjait lássák el papirral.
A Szabad Nép, 9 Szabadság és a
Népszava az esettel kapcsolatban élesen állást foglalnak a kormány sajtópolitikája és papirgazdálkodása ellen.
A demokratikus lapok egyöntetű és
erélyes fellépésének meg is lett az
eredménye. Mint Budapestről jelentik,
a kormány csütörtök délelőtt Dálnoki
MUrlós Béla elnöklésével minisztertanácsra ült össze, amelyen Balogh
István miniszterelnökségi államtitkár,
akit elsősorban értek a demokratikus
lapok heves támadásai, részletesen
beszámolt a h'elytctrŐUFS" Ismertette a
lapok papirellátásának nehézségeit. A
minisztertanács azután a
kormáBy
több tagjának erélyes fellépésére elhatározta, hogy
már a pénteki napon kormánybiztost nevez ki a csepeli Nemé-

nyi-papirgyir élére.

' UT

Megállapították ugyanis, hogy a
gyár, ha hármas váltással napi 24
órát dolgozna, beli 24 vagon rotációspapirt tudna termelni, amivel
az
egész magyar sajtó paplrszükségletét
biztosítani lehet. Heti 24 vagon helyett a gyár még havi 24 vagont
sem termel, ezzel szemben a feketepiacon a papir árát a békebeli árak
110-szeresére akarja emelni, sőt a
feketepiacon a rolációspapirt eredeti
árának több mint kétszázszorosára
hajtották fel,
A Ncnu-nyi-papirgyár tulajdonosa, Aschncr ur, tehát tudató,
san szabotál.
A kinevezett uj kormánybiztos majd
gondoskodik arról, hogy elsősorban
a demokratikus pártok lapjainak legyen papirja és csak azonfelül jusson papir a pártokon kivülállő é s magánkezekben levő újságoknak is.
Elhatározta továbbá a minisztertanács, hogy a kormány revideálja az
eddig kiadott lapengedélyeket és az
úgynevezett >kormánylapok* közül a
Reggel című hétfői. lap megjelenését
megszünteti és a Mai Nap cimü napilapot hetilappá alakítják át. Sürgős
intézkedés történik az elrejtett papírkészletek felkutatására, azonkívül a
papírgyárak termelésének fokozása érdekében.

Módosítják a mezőgazdasági
munkabéreket

Csungking, julius 20, A Politikai Néptanács határozatot fogadott el, amelynek értelmében Kina felkéri a szövetséges nemzeteket, jelentsék ki, hogy
Hirohitö japán császár háborús bűnös.
A szegedi Szakszervezeti Bizottság 4 pengős órabéremelési határozott el
A határozat szerint a japán császár
.felelős elsősorban a japánok Kínában
Budapest, julius 20) (Saját tudóst- meg a munkabérek módosításáról.
és a Csendes-óceán területén elkövetett tónk telefon jelentése.) A Földmunká(Szeged, julius 20) A szabad szakkegyetlenkedéseiért, (MTI)
sok és Kisbirtokosok Országos Szövet- szervezetek ósszvezetősége és az üzemségének vezetősége látogatást
tetl vezetőségek julius 14-én megtartott
Nagy Imre földművelésügyi minisz- együttes ülése állal ános négypengős
Eiőleg
ternél. A küldöttség hivatkozott az órabéremelést határozott el. A haviv
honvéd-nyugdijasoknak Mei rendkívüli viszonyok okozta ne- fizetéses tisztviselők illetményeit enhézségekre, amelyek bizonyos vonat- nek a béremelésnek megfelelően kell
A honvéd-nyugdíjasoknak, azok özve- kozásban elkerülhetetlenné teszik az átszámítani.
gyének és árváinak illetményeire az
A j e l e ^ e g érvényben levő kollek54. kieg. psig (Széchenyi-tér 6, I. eme- irányadó mezőgazdasági munkabérek
let) előleget fizet ki éspedig sorszá- módosítását. Nagy Imre magáévá lelte tív szerződéseket a munkavállalók felmaik rendjében, a következő időkben: a szövetség előterjesztését és ennek mondják és a fenti határozat értelalapján a napokban rendelet Jelenik mében kötnek u j megállapodási.
20-án 2 órakor 400-tól felfelé,
21-én 7 órakor 20U-tól 399-ig, 2 Örskor 1-tól 199-ig.
Az 50 százaiékos illetményt, valamint az államsegélyt élvezők illetményei 2 -án 7 órakor.
Nyomatékosan felhívom a figyelmet
• kővelkezőkre:
1. Ki-ki csak a fenti időben kerülget sorra, elmaradottak kifizetése 25-én
Budapest, julius 19. (Saiát tudósí- i kezdik az u j 50 méter hosszú Sajó-liid
és 26-án déli 12 órakor történik.
tónk telefonjelentése) Rövidesen meg- újjáépítését is a vasutasok, akik kilenc
2. Tartsunk szigorú rondetl Fegyel- indul Budapest és Ujdombovár között hid kivételével a többi hidat már haszmezzük önmagunkat! Csak a honvé- a vasúti forgalom. Ennek a vasútvonal- | nálhatóvá tették. Mihelyst felépitik a
delmi miniszter óllal kiadott „Nyugel- nak területén a németek ' 106 vasúti , Sajó-bidat, tehát körülbelül augusztuslátási lap" felmutatása és a személy- hidat részben súlyosan megrongáltak, ban, megindul a közvetlen forgalom
azonosság igazolása ulán fotyósitjuk a részben felrobbantottak. Rövidesen meg- 1 Budapest és Ujdombovár között
követelést.
3. 30 pengő aprópénzt mindenki
hozzon magával.
betöltött. Saját uralmát akarja
4. Az 50 százalékos illetményt, vala- Mussolini szerepéi
akarja mellett
meghosszabbítani
a királyság
intézmémin! az államsegélyt élvezők, ha vasúti
meghosszabbításával.
arcképes igazolványaikat az 1945. évre átvenni Franco a spanyol nyének
London, julius 20. A londoni rádió
érvényesíttetni, vagy ujat kiállíttatni
király melleit
szerint a legjobb, amit Franco Spanyolakarnak, régi igazolványaikat hozzák
London julius 20. Franco legutóbbi ország érdekében tehetne, az lenne, ha
Tiagukkal és ugyanakkor 12 pengő és
beszédével kapcsolatban a Times meg- 'eltétet nélkül távozna. Ezzel jellemez(0 fillért kell lefizetuiök.
állapítja. hogy Franco a spanyol király- etö az a hatás, amelyet Franco legSztged, 1945 julius 19-én.
ságnak ugyanazt a szerepet szánja, mint utóbbi beszéde a londoni és spanyol
amilyent Viktor Emánuel Mussolini köztársasági körökben tett.

Í06 híd közül 97-cl helyreállítottak
már
a vasút rohammunhásai
Budapest
és Ujdombovár között
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Szolgálatéi gyógyszertárak
Pósa Balázs, Kálvária-u. 17. Telefon
12—25. Apró Jenő, KossuiÁ L-sugárut
59. Telefon: 19—96. Salgó Péter, bérlő
Halász Klára, Máiyás-ter 4. Telefon
12—96. Temesváry iózse?, Klauzál-léi
9 Telefon: 13—91.

—ooo—

Hitler itt, Hitler ofl . . .
Miután több »megbízhatói szem
íanu jelentkezett, akik mind saját
szemükkel látták, hogy Hitler részben megmérgezte magát, részben
bombasérülés következtében
hall
meg, részben saját testőrei lőtték
agyon, most a Hitler-legenda ujabb
fejezetéről értesülünk. A Chicago
Times szerint az U. 530. némel
tengeralattjáró Argentínában partot ért és főidre tette Hilleít »feleségével«, Braun Évával együtt. 'A
lap szerint a párocska egy némel
kézen levő hatalmas
patagónlal
birtokon él. Ugyanakkor a Criticf
fcimü argentínai lap azt állítja, hogy
"Hitler az Északi Sarkvidékhez tartozó Queen Maud szigeten száll!
ki és ott tölti mézesheteit. A rai
véleményünk szerint nincs különösebb jelentősége annak, hogy t
levitézlett F ü h r e r a két sark között a föld melyik pontján bukkan
fel: szerepét végleg eljátszotta már
é s kézrekeritésének Is inkább törvénykezési, mint politikái jelentősége lenne. Nem törjük tehát •
fejünket azon, hogy a két sajtóhbl
közül igaz-e valamelyik. Sokkal ink á b b érdekel az, hogy mikor kerül*
n e k végre bíróság elé azok a háborús bűnösök, akikről nagyon if
jól tudjuk, hol vannak.

—ooo—
— A pécsi állami telsőipariskola
igazgatósága közli, hogy az építőipari
tagozat I. évfolyama az 1945—46. taiv
évben ismét megnyílik. Jelentkezni lőhet bármely hétköznap 9—13-ig aa
irodában, Pécs, Rákóczi-ut79. Felvételi
feltétetelek: négy középiskola és 13
havi szakbavágó'gyakorlat A felvételi
kérvényhez az anyakönyvi kivonatot
az iskolai bizonyítványt, a gyakorlatot
igazoló iratot és az ujraoltási bizonyit«
ványt kell csatolni. Kérvényre 50 fiíló»
res okmánybélyeg. Jelentkezhetnek If_
illetve III. évfolyamra kerülők is, aki*
a háború következtében elmaradtak,
vagy igy lakhelyükhöz közelebbi iskolába juthatnak. Jelentkezés határideje i
augusztus l-e. Részletesebb tájékozta*
tást levélbeni megkeresésre is ad ai
igazgatóság.
— A Magyar Dolgozók Országot
Sakkszövetsége felkéri a régi déli kerülethez tartozott
sakkegyesületeket
hogy alakuljanak ujjá és belépésüket
jelentsék a kerületi titkárnál, dr. LiniL
ner László Szeged, Széchenyi-tér 12,
Nevezett minden szervezést illető kér*
désben készséggel áll a sakkbarátok
rendelkezésőre. Reméljükg hogy a régi
egyesüleleken kivül sok u j egyesület is
csatlakozni fog, különösen az ifjúsági
és munkássakkozók tömörülésére sz.xmitunk. Elsőnek a Szegedi Munkái
Sakkor alakult ujjá, amely összejőveteleit Szentháromság-utca 5. alatt tartja
mindennap 5 és 9 óra között Ezúton
is felhívjuk az ipari üzemek, ifjúsági;
egyesülések, kulturális csoportok sth.
figyelmét, hogy sakkozó alosztályukat
alakítsák meg és lépjenek be a Szegedi
Munkás Sakkörbe, vagy elegendő létszám esetén alakítsanak u j egyesületet
és csatlakozzanak a MA DOS déli kerületéhez.
— A Nemzeti Segély műsoros kerli
ünnepélye. A Nemzeti Segély julius
21-én tánccal egybekötött műsoros krprti
ünnepélyt rendez. Az est bevétele azt
a célt szolgálja, hogy a Nemzett Segély
hadigondozó akciója által támogatásban
részesülők havi segélyét -a nehéz viszonyokra való tekintettel felemelhessük.
Az est a Nemzeti Segély Kálvária-ulca
10. sz. alatti székházának kerthelyiségé*
ben este 8 órakor kezdődik. Hideg <%
meleg ételek, italok és büfTé áll m a j i |
a közönség rendelkezésére. Belépőjegyeié
10 pengős árban a Nemzeti Segély kü
ponti irodájában (Kálvária-utca 10.
délelőtt 9—l-ig és délután 3—5-ig elővételben kaphatók. A Nemzeti Segély
szeretettel várja kedves vendégeit.
x Ügyvédi hír. Dr. Perényi J á n o j
ügyvédi irodáját Takaréklár-ulca t l j
I. 4. szám alaU megnyitotta.

— Bírósági kinevezések. Az igazZágügyminiszter dr. Mécs László (Makó),
dr. Bile Ferenc (Szeged) járásbirósági
titkárokká, ifj. Csonka Miklós (Szeged)
lárásbirósági
aljegyzőt járásbirósági
Jegyzővé, jelenlegi alkalmazási helyüaón kinevezte.
1 — Rablógyilkosság az Alsóvárosi
feketclöideken. Kegyetlen rablógyilkosaág történt csütörtökre virradóra Kószó
István Alsóvárosi feketeföldek 885. szám
alatti házánál. Kószóék négy ismeretlen
• m b e r n e k adtak szállást, akik olt vaiesoráztak, aztán berúgtak a magukkal
)iozott pálinkából. Az ismeretlenek és
a háziak között összetűzésre került sor.
Az éjszakai vendégek a veszekedés során K.ósző Istvánnét törülközővel megojtották, Kószó Istvánt súlyosan megebesitették, a házat pedig kifosztották.
A nyomozás megindult.
— Mii tud róla ? Mindazok, akik
Ipolyszegi(Ivanits)
Iván szegedi, Bethlenutca 7. szám alatti lakos, volt szakaszvezető a 110/7, tábori munkásszázad
kötelékében volt kerettag magatartásáról tudomással tiirnak, jelentsék a kajtonai politikai osztályon, Berzsenyi-utca
2. szám alatt személyesen, vagy írásban
saját aláírásával és iakcimével. (MTI)
— Tanítók figyelmébe. Felhívom
mindazokat a tanítókat, akik k o r á b b a n
működtek, de ezideig nem kaptak beoszlást, jelentkezzenek a lakásukhoz
legközelebb eső népiskolai igazgatóságnál nyilvántartásbavétel végett. Tanfelügyelőség.
— A honvédségnek liszteiegnie kell
1 hősi hatollak emlékművei elölt.
Budapestről jelentik: A honvédelmi
miniszter elrendelte, hogy a helyőrségekben felállított magyar és orosz hősi
emlékmüvek előtt egyes honvédszemélyek és csapatok a hősök iránti kegyelet
jeléül tiszteletadást teljesítsenek. (MTI)
— Üzenet Algírból - Vásárhelyre.
Schulmeister Józsefué a francia rádión
keresztül üzeni Algírból Elek Andrásáénak Hódmezővásárhelyre, hogy jól érzi
magát és teljesen egészséges. (MTI)
i — Visszaállítják az idegenforgalmi
kivatalt. A város hatósága átvette a
rendőrségtől az idegenellenőrzést. Ezzel kapcsolatban elhatározták, hogy
visszaállítják az októberben megszüntetett idegenforgalmi hivatalt és ennek
keretében végzik az idegencllenőrzést
is. Az idegenforgalmi hivatal vezetésére
G e r 6 Dezső polgármesteri titkár kapott megbízást Gerö Dezső- éveken
keresztül volt az idegenforgalmi hivatal vezetője és igen szép eredményeiket ért el az idegenforgalom fejlesztése
terén.

(

A szegedi tiszti
igazolóbizottság
leltünést keltő lépése
Beszüntették az igazolóbizoüságt eljárást, mert nem kaptak
elég támogatást
Csütörtök délután ülést tartott a
bizottság és megállapította, hogy akciójának nem mutatkozik e r e d m é n y e ,
mert most sem érkezett bejelentés az
igazolási e l j á r á s alá kerülők ügyében.
Ilyen körülmények közölt, mivel m u n k á j á t meddőnek és céltalannak látja, beszünteti üléseit mindaddig, ainig a tiszti és
tiszthelyettesi
kar, valamint a közönség részéről nagyobb támogatást nem kap.
Ezt az elhatározást bejelentették ő r l e y
Zoltán kerületi parancsnoknak, meg
köszönve eddigi segítségét.
A tiszti igazoló bizottság lépése feltűnést kelt a városban és megütközést
azokkal szemben, akik esetleg roszszul értelmezett b a j társiasságból vagy
más okból bejelentéseik elmulasAásá
Az igazoló bizottság bejelentését a val megakadályozzák, hogy a hadsehonvédelmi minisztériumnál is meg- reg demokratikus néphadsereggé alatette.
kulhasson á t
(Szeged, julius 20) A szegedi 5.
honvédkerületi parancsnokság
tiszti
igazoló bizottsága mintegy tiz nappal
ezelőtt megjeleni ő r l e y Zoltán ezredes, kerületi parancsnoknál és közölte, hogy a tisztikar, valamint a
tiszthelyettesi k a r nem j á r u l hozzá
bejelentéseivel az igazoló e l j á r á s munkájához. Az igazolásra kerülő tisztek
és tiszthelyettesek ügyében
eilde'g
még egyetlen bejelentés sem érkezett, igy az igazoló bizottság m u n k á j a
illuzórikussá válik, m e r t nem léphet
fel nyomatékosan azokkal szemben,
akik eselleg a múltban antidemokratikus magatartást tanúsítottak, ő r l e y
ezredes közölte, hogy n a p i p a r a n c s b a n
fogja felhívni a tiszti és tiszthelyettesi k a r figyelmét az igazoló bizottság m u n k á j á n a k támogatására.

Welszfeiler Testjérek
áthelyezték
n a g y k e r e s k a e s e t sz.aia(Hungária-száiióépülete)
••

Elbocsátják a honvédségből
visszatérő
hivatásos tiszteket, akik 14 napon belül
nem jelentkeznek

Színház :-: Művészet
Budapesti művészek
vendégjátéka Szegeden

Szeged Város! Színház

a Vasutas stadionban

műsorai

Széchenyi Mozi:
Ma és mindennap bemutatjuk D é d é . . .
eimü b ű b á j o s francia viejátékot. Főszereplők: Danielie Daríeux, Albert
Prejan. Azonkívül
Bajcsy-Zsilinszky
Eudre temetése, aktuális magyar riportfilm.
Belvárosi Mozi
Csütörtöktől az amerikai filmgyártás r e m e k e :
Rágalom.
Társadalmi
dráma. Főszereplők: Clive Brook és
Anni Tood.
Korzó Mozi:
r
Ma és mindennap vérbeli amerikai
cow-boy film.
Idegtépő kalandok 1
Texas L Műsort bevezeti:
BajcsyZsilinszky Endre temetése aktuális
magyar riportfilm.
Szegedi kétszobás,
összkomfortos
lakásomat elcserélném budapesti lakással. Ajánlatokat a kiadóba > Lakáscsere III.« jeligére kérek.

a versenyzőket, hogy a p á l y a szemWvételezése é s a v e r s e n y r e vonatkozó
megbeszélések végett pénteken este!
6 ó r a k o r megtartandó r e n d e s gyűlésen pontosan megjelenni szíveskedjenek.

A belgrádi rádió
a Petőfi-dandár magyar
partizánjairól
Budapest, julius 20. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A belgrádi
rádió a Vajdasági Hadosztály megalakulásának
jubileuma
alkalmával
megállapította • az a vitéz partizánhadsereg, amelynek keretében igen
sok magyar is harcolt, igy például a
hires Petőfi-dandár is, jelentős m é r tékben hozzájárult véráldozatával n
náci bandák kiűzéséhez.
Ezenkívül
rés2tvettek a magyarok a boszniai,
hercegovinál és szlavóniai harcokban
•
- " ~
't

A moszkvai
hadvezéri

rádió Sztálin
képességeiről

(Moszkva, julius 20) Négy évvel ezelőtt, 1941 julius 19-én nevezték kl
Sztálint honvédelmi népbiztossá. Sztálin a h á b o r ú legsúlyosabb h ó n a p j a i b a n
vette át a katonai vezetés t e r h é t Az
évforduló alkalmával a moszkvai rádió
magyar adásában ismertette
Iszajes
vezérezredes cikkét, amelbeny Sztálin
vezéri és hadvezéri tehetségét méltatja.

Augusztus 16-án kezdődik
a kéthetes
tanárátképző
tanfolyam

(Budapest, julius 20) A m a g y a r p»
dagógusok szakszervezete azzal a kéréssel fordult a közoktatásügyi miniszter
hez, hogy a tanári átképző tanfolyamod
időpont ját a nyári szünidő végére teg\ e
át. A minisztérium foglalkozott ezzel a
kérelemmel és hozzájárult a kérés teljesítéséhez. Véglegesen megállapodt b
a tanfolyam anyaga tekintetében :»
A tanárátképző tanfolyam auguszti
lfr-tól 39-ig tart. A tanítás újbóli me.
kezdetére szeptember l-e előtt n o n
sor.
A SzAK ismét visszaesett és Baloghi kerülhet
mmmmmmmmm^mm^mmmmmmmimmtm<.
szép fejesgólja megadta neki a kegyelemdöfést.
A Tisza megérdemelte a győzelmet
jobb kondíciója miatt. A győztes csaMagánalkalmazottak
vezetösi :
pat legjobbjai Sebők, P a k ó és Fásülése julius 20-án, délután 6 órakor.
kerti voltak, Sajtos, Hernádi és P a p p
Szombatén, julius 2!-én fél 10 ór \
is cKcsérhetők. Á Szegedben Kakuszi, kezdettel
a Tanárok, Tanitók Szabad
Szőcs, Czakó és Harangozó mutattak Szakszervezetének vezetőségi ülése a
j ó formát.
Klauzál Gábor-gimnáziumban,
Weintraub nagyot hibázott a másod. u. 5 órakor a városi tisztviselők
dik gól megítélésénél.
bizalmiainak
ülése a szakszervezeti
Móraváres-SzAK 5:1 (1:1). I f j ú - székházban, Dózsa Gy.-ulca 8,
sági bajnoki. A Móra szép játékkal
d. u. 6 órai kezdettel az i f j u m u n k á s
győzött.
csoport vezetőségi ülést tart a székNyomdászok—Dohánygyár,
Gyufa- házban,
gyár—Lemezgyár. Pénteken délután
d. u. fél 7 órakor az i f j u m u n k á s
két üzemi mérkőzés lesz a Hunyadi- csoport taggyűlést tart a szakszervezeti
téren. Fél 5-kor a Szikra-gyufagyár székházban. Dózsa Gy-utca 8. Minden
csapata játszik a lemezgyáriakkal. Fél i f j ú ott legyen.
Vasárnap, julius 22-én d. u. 1 órai
7-kor pedig a nyomdászok mérkőzkezdettel a hírlapterjesztő m u n k á s o k
nek a dohánygyáriakkal.
vezetőségi ülést tartanak a szakszerveKosárlabdahtrok. Szerda délután a zeti székházban.
kerületi előadó az egyesületekkel megállapította a julius 29-iki társadalmi
ünnepély k e r e t é b e n bemutatásra kerülő programot. A kerület női csaA kommunista Párt vezetősége kéri
patai: Vidéki válogatott—Szeged válogatott, a férfiak Munkás válogatott az összes kerületi, körzeti, utca- és házhogy szombaton este 7
—Társadalmi válogatott játékon mu- raegbizottait,
órára
jelenjenek
tatkoznak be. Vasárnap a postások téri székházában. meg a párt Kálvinférfikosarasai l é p n e k nyilvánosság elé
A kommunista Párt vezetősége fela Tisza b) csapata elleni barátságos
kéri a rendezőgárda tagjait,
hogy
mérkőzésen.
szombaton fél 6 órakor jelenjenek meg
A Szegedi »Aranyherék't Motor é( a p á r t Kálvin-téri székházában.
Kerékpár Egyesület 1945 julius 29-én
A Magyar Kommunista Párt rókusl
nagyszabású pályaversenyt szándéko- szervezete szombaton, 21-én este 6 órazik rendezni a felsővárosi
motor- kor tagygyülést t a r t ;
pályán (volt levenlcpálya), melynek
A Magyar Kommunista Párt somomunkálatait m á r megkezdte. A ver- gyitelepi szervezete szombaton, 2l-én
seny k e r e t é b e n válogatják ki az au- este 7 ó r a k o r taggyűlést tart.
gusztus 18. és 20-ika között a budaA Magyar Kammnntsla Párt mórapesti
népligetben
megrendezendő városi szervezete szombaton, 21-én estt
Grand-Prix résztvevőit. Az egyesület 7 órakor taggyűlést tart
felkéri a részlvenni
szándékozókat,
A Nemzeti Parasztpárt szegcdi s z é f '
hogy a motorjaik forgalmi engedélyé- vezete 1945 julius 22-én déli 12 óranek beszerzése, valamint
személy- kor Batthyány-utca 4. szám
alatti
igazolás végett jelentkezzenek, hogy pártbelyiségében értekezletet tart. Az
azt az egyesület a hatóságoknál Ide- összes belterületi és külterületi helyi
jekorán kieszközölhesse és az üzemi- csoportok elnökének, titkárának é s
anyag kiutalása iránt a lépéseket meg- szervezőinek megjelenését _ okvetlca
tegye. F e l k é r j ü k ugy a tisztikart, mint kérjük.

Budapest, julius 19. (Saját tudósí- tése mellett a honvédség kötelékéből elA honvédelmi
miniszter
tónk telefonjelentése) A honvédelmi bocsátják.
miniszter legújabb rendelete szerint, utasította tehát az összes katonai paazokat a honvéd személyeket,
főként ' rancsnokságot. hogy a nyugatról viszhivatásos tiszteket
és
tiszthelyetteseket, • szatérők jelentkezési időpontját külöakik nyugatra települtek
át és vissza- nös gonddal bírálják el Akik a h a t á r érkezésük ntán 14 napon belül valame- időn belül nem jelentkeznek, azok kélyik honvédparancsnokságnál
szolgálat- sőbbi jelentkezés esetén még létszámtételre nem jelentkeztek, igényük elvesz- feletti állományba sem vehetők vissza

Simay Ede, a Fővárosi Operettszínház és László Imre, a Terézköruti
Színpad ismert művészei, a szegedi
színészek közreműködésével, kétórás
Igazgató Dr Bárányi János
m ű s o r r a l szórakoztatják 21-én, szombaton és 22-én, vasárnap Szeged közönségét. A „2 órás kacagó est" műsorán
Műsor:
egy eredeti, 1945-ös Hacsek és Sajó,
Averzsenkó „Az öngyilkos" cimü szaPénteken: Szökik az asszony.
tírája, Gábor Andor verse, sok tréfa,
S z o m b a t o n : Tatárjárás.
Vasárnap délután 3 ó r a k o r : Tatár- magánszám, stb. szerepel
A Vigszinpad
fél 7 órakor kezdi
járás Operett 3 felvonásban.
előadásat. A műsor és előadói színvoVasárnap délután 6 ó r a k o r : Szökik nalas szórakozást Ígérnek.
ta asszony. Operett 3 felvonásban
Radnóthy Fva felléptével.
Hétfőn délután 6 ó r a k o r Radnóthy
Fva felléptével: Szikik az asszony.
Operett 3 felvonásban.
Kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken délután 6 ó r a k o r : Cigányprímás.
Bajnokverés
Operett 3 felvonásban.

Mozik
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Tisza-Szeged

3:0

(1:0)

A Tiszának sikerült elégtételt vennie a bajnokság elvesztéséért. Szerintünk csekély vigasz ugyan, mégsem
lebecsülendő teljesítmény megverni a
bajnokságot n y e r t SzAK-ot. A csapatok a kővetkező összeállításban szerepeltek:
Tisza: Schreiter — Borbély I., Sajtos — Sebők, Fáskerti, P a k ó — Bakos, H e r n á d i , P a p p , Baloghi, Bénák.
Szeged: Ludas I. — Galgóczy, Czakó
— L u d a s II., 'Kakuszi, Szőcs — Kad
lacsek, Szokoli, Vörös,
Harangozó,
Nagy.
A SzAK az I. félidő 30. percéig
íölényben volt, d e helyzeteit
nem
tudta kihasználni. A 32. p e r c b e n a
Tisza P a p p révén váratlan gólhoz jutott. (1:0/1 Ez letörte a SzAK-ot és
ettől kezdve kedvetlenül játszott. A
II. félidőben hullámzó j á t é k alakult
ki. A m é r k ő z é s befejezése előtt néh á n y perccel P a p p nagy lesgólt lőtt.
Weintraub játékvezető megadta. (2:0.)

Szakszervezeti hirek

Páríhirek

jdélmagyarorszag

l i n ^ ^ - i r e ^

műsoros Kerll esi
Apróhirdetések
a d á s - v é t e l
Rokkák kaphatók csinos kivitelben
15. Fogasocsma mellett.
.Motor- és gépjavítás a Frischmanngépműhelyben, Kálvária-u. 2b. Géplakatos-. esztergálsossegédek felvétetnek.
Eladó használt keményfa felhaló
fáért vagy pénzért. Érdeklődni: Kárász-u. 8, házfelügyelőnél.
Veszek leánykereskedelmi II. osztályos tankönyveket. I. osztályos eladó. Kazinczy-u. 6., I. 6.
Eladó kifogástalan állapotban levő
'öntöttvas fehér zowíncfürdőkád Üs
körösréz fürdőszobakályha. Érdeklődni lehet: Kárász-u. 8, hétköznapokon
délelőtt 8—2-ig, házfelügyelőnél.
Keresek megvételre Jó állapotban
levő női télikabátot vagy bundát köfcéptermelre. Cimet »Készpcnz« jeligére kérek a kiadóba.
? Fiiszer- és vcgvcskereskcdési berendezést veszek. Antali István, Hód'mezővásárbelv. Ferenc-u. 16. Telefon:
fC35.
Egy antik akasztós szekrény é s
kgvéb bulorok eladók. Kárász-u. 14.,
j*ÍÍ. emelet 16.
ilárombőnapos malacok eladók. —
Tlcrnyós-utca 10.
Eladó egy összecsukható vaságy és
t g y gázrezsó. Délibáb-u. 25.
Jókarban levő lérfikerékpár és Írógép eladó. Hóbiártbasa-u. 53a.
Egy jókarban levő fürdőkád, aszta'lok, mosdó eladó. Arva-u. 4.
1
Egy női téli- és egy férfikabát eladó. Jakab L.-u. 1 6 , I. 23.
Egy szép fehér előszobafal eladó.
Kálmán-u. 8., emelet.
Eliserélném Báró Jósika-utca 30.,
földszint 7. alatti olcsóbérü szobakonyhás ulcai lakásomat alsóvárosi
hasonlóért malactartással.
Egy egyéves süldő eladó. Róna-utca
31. szám.
Gyermekágy eladó, babakclrecet veízek. Hajós-utca 9.
Eladó egy bécsi gyártmányú páncélszekrény, Kossuth Lajos-sugárut 13.
Budapesti háromlakásos uj házam
200.000 pengőért eladom. Daróczy. Rákóczi-tér.
Rokkák Csőkénél kaphatók. Tömörfcény-uta 12. sz.
Villanymotor, 110 voltos, 1 fázisú,
fél és másfél lóerőst megvételre keresek. Burkus-nyomda, Jókai-utca 6.
óriás belga és angóra nyulak eladók, Szatymazi-utca 10.
Két másféléves tenyészbika és egy
nehéz parasztkocsi eladó. Érd. Sándorutca 19. Felsőváros.
Kétéves fekete arabs mén. hereszéna, pararsztkocsi eladó Ugyanott
éves családos béres felvétetik. Zászlóutca lla.
A Munkásszövelkezetben mész kapható minden mennyiségben 18 pengős
árban.
Gózbengerolaj kapható. Érdeklődni
lehet Tan-malom
Kiskundorozsma,
Kis templomtanya.
Eladó megbízásból szép arany női
és férfi óra és karóra, egy többköves
briliáns függő és gyürü. Prizmás tábori látcső. Tólh órás.
[Külső-Csongrúdi-sugárut
(k

Különfélék

_

EBI

a hadigondozottak javára a Nemzeti Segély rendezésébon,

szombaton

A Dugonics-leánypolgári 1940-ben
végzett növendékei vasárnap tartják
találkozójukat. Közös áldozás 9 órakor
a jezsuitáknál.
Keresek lányát 10 hold földtől lefelé feliből, két lóra való szerszámot
cserélek üszőért,
Rókusi feketeföldek 219.
Találtatott pénztárca pénzzel. Igazolt
tulajdonosa átveheti. Fodortelepi rendőrőrszoba, Tátrai-tér 5.
Jóforgalmu füszerüzletemet betegség miatt bérbeadnám, esetleg eladnám. Tud. Jakab Lajos-u. 9.
Elveszett az ujsomogyitelepi iskolánál 9 tízhetes kacsa, melyeket közben valaki pirosra jelzett. Visszaadó
vagy nyomravezető nagy jutalmat kap
Tóth órásnál.
I.nrza kelmefcstő-vegytiszlitó vállal: Rákóczi-tér, Gróf Klebelsberg-tér
és Kazinczy-utca 14. szám alatt.
Eladók használt és új bútorok. Asz
(alossegédet felveszek. Szatymnzi-u.
4. szám.

ARSOLA

permetezőszer originált eredeti
kilós dobozok- f * Á p f | a i c Í Szentban kapható U d i IlUO'háromság-u27. Viszonteladók árengedmény

Kereskedők!

Adójegyes békebeli

CIGARETTAPAPÍR

Janina, Oleschau, Diadal
nagvban kapható

GARDOSI, Szentháromság-u. 27.

Rézgálic
garantált 98 százalékos réztartalommal o á m s i a c í Szentháromkaphatólldl U l J a i &ág - utca 27.
Délelőtt 9—12 és délután 2—5-ig.
Viszonteladóknak á r e n g e d m é n y .

Foglalkozás
Megrongált épületek, lakások helyreállítása, átalakítása: Iíöhler építőmesterrel. Retek-u. 43. Szakvizsgára előkészít.
Kapást és raktári munkást keres a
Nemzeti Segélv. Jelentkezés szombat
és hétfő délelőtt 9—l-ig, Kálvária-utca
10. sz. alatt.
Cipészsegéd, női é s férfiinunkás[
azonnal felvétetik. Prungel-cipőüzem,
Széchenyi-tér 8.

Cipészsegédet vegyes munkára
felveszünk. Dugonics-ulca 11.

8 órakor

(Kálvária-utca 10.)
francia, néKi tud róla?

Érettségizel! urilcány
met tudással elhelyezkedne. Cini: VárKeresem Hermán István levento
ulca 5., földszint jobbra.
testvéremet, aki Pesten decemberben
Arnkihordót felveszek. Zákány ulca még gépgyárban volt. Vágó Dezsőné,
23. szám.
Római-körut 16.

Csere

Szeged
város
———
— — polgármestere.
——
20.367—1915.
III.
sz.
Zsírért, szalonnáért, fáért cserélek
kifogástalan kétajtós
jégszekrényt,
Tárgy: Bor- és husfogyaszlási ad&
3 háttámlás keményfapadol. ICistisza
valamint a sör- és szeszfogyasz<
ulca 10. szám.
lási adőoóllék tételének megállaz
ötéves kisfias tehenet elcserélnék
pitása.
egy erősebb fiatal lóért. Fodor István,
a zákányi állomáson tudakolható.
Véghalározat
Elcserélném egy pár magas puhaA városok és községek állal szed*
szárit 43—4l-es csizmát "élelemért. belő bor- és husfogyasztási adó, va«
Újszeged, Középfasor 53a.
laminl sör- és szeszfogyaszlási adóInzulint cserélek mézért, cukorért, pótlékok tárgyában kiadott 1923. é ? |
121.100. szánra Utasítás Függeléke
vagy pénzért. Felhő u. 13
szerinti módosításáról szóló 1931. évi
147.831. számú pénzügyminiszteri renÜ z e n e t e k
delet 1. §-ában foglalt és legutóbb 04
1913. évi 1800. PM számú rendelettel,
Szántó nevű fiatalember az ő gu- illetőleg az ideiglenes nemzett kormija helyett elvitt egy Wolfncr-gumit. mány által a fogyasztási adó és kincs*
újbóli
Kérem visszacserélés végett visszahoz- túri árrészesedés téleleinek
ni. Király gümijavitó, Párisi körút 45. megállapítása tárgyában kiadott S13—
Felkérem azt az illetőt, aki a Mun- 1945. ME számú rendelet 8. f á v a l
kásszövetkezetból tévedésből elvitt egy módosított árszabás helyébe a pénz*
kosarat, szíveskedjék tartalmával együtt ügyminiszter 782—1915". PM szánni
rendeletével 1945. évi julius 1-től kezk
visszahozni.
FeHiérem azt az illetőt, aki 10-én dődő hatállyal a következő árszabás
reggel a Virágh-cukrászda udvaráról a lép:
kiskocsiról elvitte a szarvasmintás
Bor, pezsgőbor, habzóbor 100 lifeezüsttálcát, azonnal küldje vissza az renkint 800, bormusl, szőlőcefre G00,1
üzletbe. Egy ittlakó orosz tiszt tulaj- borseprő —, gyümölcslé 400 P.
dóna. Ha nem küldi vissza, a személyAz ecet készítésére vagy ipari saf
leírás megvan, megteszi a kellő eljákészítésére
felhasznált bor clőzetei
rás).
engedély mellett adómentes.
Vágó- és kisebb marhák, 11. m. ök«
Felhívás! A Nemzett Bizottság által rük, bikák, tehenek és egy éven felüli
a FUTURA kiküldött ujjászervezési borjuk darabonkiut 180, egy éven aluli
bizottság felhiv mindenkit, hogy a borjuk 25, juhok, kosok,
kecskék,
birtokukban levő »FUTURA*-jelzéssel kecskebakok, ürük és birkák 12, bl«
ellátott vagy jelzés nélküli uj és ránvok 14 kilóig, gödölyék és malacok
használt zsákjainkat és egyéb ingó- C kilóig 20, malacok 6 kilótól 20 kilóig
ságainkat jelen felhívásunk keltétől ?0,'süldők és ser lések 20 kilón felüt
számitott nyolc napon belül adja át. 70 kilóig 25, sertések 70 kilón felüt
Megbizoltaink utján számos adat ke- 110 kilóig 35, sertések 110 kilón felül
rült már birtokunkba, hol vannak 50 P.
zsákjaink s ezúton figyelmeztetünk
Friss hus, a vágott marhának famindenkit, hogy a megjelölt időpont
után bűnvádi eljárásnak leszik ki ma- gyasztásra alkalmas egyes darabja;
gukat, akik zsákjainkat ncin szolgál továbbá besózott füstölt, pácolt hus-,
tatták be. Budapest, 1945 julius 19. kolbászfélék és szalonna 100 kilónkint
»FUTURA«, a Magyar Szövetkezeli 50, szalámi- és szclencehus 100 P.
Központok Áruforgalmi RészvénytárHáziszárnyasok Szeged törvényhasaság ujjászervezési bizottsága.
tósági városnál fogyasztási adómentesek.
Vadak: a) szarvas, dámvad darabon
Szeged város polgármestere.
kint 140, b) őz 40, c) vadmalac 2C
kilóig 20, d) vaddisznó 20 kilón felül
Hirdetmény
50, c) nyul (kivéve a házinyúl) 10,
Felhívom a gőzgéppel dolgozó csép- f) levágott vagy feldarabolt vad "1 P.
lőgéptulajdonosokat, hogy üzemanyag
Vadszárnyasok: a) fácán darabonátvételére
azonnal
jelentkezzenek. kint 5, b) süket és nyirfajd, hófajd,
(Bérház, I. 12.)
császármadár és erdei szalonka 6,
Dr. Pálfy GySrgy h. polgármester. c) egyéb szalonkák 4, d) túzok 10,
e) vadtiba, vadkacsa, fogoly 3, f) fürj,
fenyőmadár^, szárcsa é s vadgalamb r
Magyar Államrendőrség
1 P.
szegedi főkapitánysága.
Halak: a) fögas, süllő, kecsege, har-

XapszámosgyerFkét,
aki lakalosmühelyben szeret dolgozni, felveszek.
Aliila-u. 6, lakatosmühely.
Tejellátással kovácsscgódct felvesz
Patyi kovács. Kiskunmajsa, Széchcnyi-u. '4.
Kitnlóleány azonnal felvétetik. — 173—1945. Eln. szám.

Dália-virágüzlet, Kárász-u. 8. szám.

Cipészaegédeket parafamunkára felveszek. Varga, Dugonics-tér 2.
Szerény mindenes leányt bentlakással, esetleg gyerekkel azonnalra felvesz
Nasitcz, Kálvária-utca 42., I. em.
Állási keres négy polgárit végzett
fiatal leány pénztárba tanulónak, gyakornoknak ajánlkozik Feltámadás-utca
30. II. 7
Gyakoriolt droguislasegéd elhelyezkedne drogériába, illatszertárba v a g y
kozmetikai laboratóriumba
Beszel
szerbül és oroszul. „Droguisla" jeligérc
a kiadóba.
Bejárónőt felveszek, Lengyel-u. 14.
Aszlalossegédet fehér munkára felveszek. Lengyel-utca 14. Bori.
Egy 12—14 éves tiszta kisleányt
gyermekek mellé kere.sek. Szt. Antalutca 10. szám.
Műszaki szakmában bevezetett helyi
és rayonképviselőt keres Rapid műszaki anyagok gyártása és kereskedése, Szt. Ferenc-n. 10. Jelentkezés 8

>
• Aranyat, briliánst, ékszereket, ezüstöt,
kar- és zsebbeli órákat vásárolok
Laczkó, órás cs ékszerész, Kárász-u. 14.
Traktort keresek 35 hold felszántására. Üzemanyag biztosítva. Megbeszélés: Boldogasszony-sngárut 19., fid.
Fehér nagy kulya 18-án délután a
hídnál elveszett. Bence névre hallgat
Kérjük jutalom ellenében leadni, vagy
értesWc ni Dáni-u. 7/b. alá.
és 9 óra közótL
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Felhívás
Ismételten nyomatékosan felhívom
Szeged város lakosságának figyelmét
arra, hogy magánlakásokba orosz katonáknak 'a beszállásolását csak hkkor
engedélyezze, ha Szeged város orosz
városparancsnokának aláírásával é s
bélyegzőjével ellátott bcszállásolási
engedéllyel vannak felszerelve.

csa, továbbá bádogszelencében konzervált hal 100 kilónkint 150, b) minden egyéb hal 80 P, rákok darabonkint 0.30 P. Sör 100 literenkint 200 P.
Szeged városban a IV. rovatban
szereplő adótételek! a város polgármesterének 16.643—1945. III. száma
határozatában my-oielölt móéPon ttedetnek éspedig:
"Pálinka után liferenklnl 30, alkohollal telitett édesített italok után 25,
96 százalékos alkohol uön UfeEjenkínt 60 pengő.
_
A fenti árszabás összes dijláfelfll
1945 julius 9tón lépndd/élelM,;
Szeged, 1945 julius fi,

Amennyiben beszállásolásra a fent
jelzett igazolvánnyal ellátott orosz katonák jelentkeznek, ugy a lakástulajdonos köteles a beszállásolást megengedni, do egyben köteles a beszál'A polgármester 'meg
lásolást engedélyt magához venni é s ,
azzal a beszállásolást követő 24 'órán
r ' m sk.,
belül a lakásához legközelebb eső
őrszobán jelentkezni, annak kivizsgálása végeit, bogy, az igazolvány való- Felelős szerkesztő: Szirmai Istvifk
Felelős kiadó: Konca Láazló.
ban az orosz
városparancsnoktól
Kiadja:
ered-e.
Hírlapkiadó KMSzeged, '1915 július 19.
Szerkesztőség: Jökal-ntea B.I
\
Kiadóhivatal: Kár*«-«lca
'
Diczfalussr főkapitány,

