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munista 'Délmagyarországi
kommunista 'Délmagyarország: is
a magyar újjáépítés, a magyar felemelkedés, a magyar demokrácia,
a nemzeti cgvség ügyét fogja szolgálni. kíméletlen harcban a reakcióval. a fasizmus maradványaival
és mindazokkal, akik a magyar
reakció végleges ősszezuzását és
ezzel az újjáépítés ügyét hátráltatni próbálják.
Hisszük, hogy a kommunista
*Délmagyarország* becsülettel fogja teljesíteni ezt a feladatát. Hiszszük, hogv segíteni fog szervezni
és erőssé tenni a Magyar Kommunista Pártot, mely eddig is megmutatta. ezután is meg fogja mutatni, hogy nem riad vissza semilyen áldozaltó* a magyar ncp^
n nemzet szolgalmában.

A »Délmagyarország* ma első! nál is. Ezért felmerült, nem vol- az 1944 novemberében megindíjzbcn jelenik meg, immár nem na-e helyesebb, nem szolgálná-e tott >Délinagyarországi vállalta a
fiiul a Magyar Nemzeti Függct- éppen a Függetlenségi Front ügyét, közösséget a március 19-i haza•< nségi Fronlnalt — hanem mint ha a »Délmagyarország*-ot, mint árulók által betiltott 'Délmagyari Magyar Kommunista Pártnak a A Függetlenségi Front közös lap- országi demokratikus hagyomáNapilapja. Budapesti központ! la- ját felszámolnánk? A 'Délmagyar- nyaival, ugy vállalja a kommupunkhoz, a Debrecenben megje- országi alapilói végül is megegyez- nista »Délmagyarországi a közösrnő kcletmngyarországi, a Mis- tek abban, hogy igen. Igy Követ- séget azzal a »Délmagyarországkolcon megjfclcnő északmagyar- kezelt be — teljes egyetértésben — gal i. mely tavaly novemberi meg»rszági pártjapunkhoz most ne- a »Dél magyarországi átengedése születése óta úttörő lapja volt
gvedikthek csatlakozik a Szege- a Magyar Kommunista Pártnak.
Magyarországon a függetlenség, a
rcn megjelenő párllnpunk. AkomA »Délmagyarországi tehát kom- demokrácia., a nemzeti összefogás
| uinista párt, a kommunista saj- munista pártlappá lett,, de ebből gondolatának. A Függetlenségi
\o erősödésének bizonyítéka ez! nem következik, hogy teljesen a) Front
'Délmagyarországának *
I' Miért alakult át a »Délmagyar- lappá lett, melynek csak a cime ezeket a hagyományait fogja ápolrszágt a Függetlenségi Front lap- azonos a régi vél. Nemi Ahogyan ni^ fejlesztenL. továbbvinni a komahól a Magyar Kommunista Párt
..pjává?
A Kommunista Pártnak, a 'délpagyarországi területi bizottságik szüksége volt a Párt eszmei
olilikáját hirdető pártlapra. Et
. szempont természetesen nem
>olt mellékes különösen akkor,
unikor más demokratikus nártok
s pártlapot adlak ki Szegeden. A
Kommunista Párt pélmagvarorpágon, a Viharsarokban jelentős
A szomszédállamok küldöttségei h felszólaltak és baráti
szándékait
rö. Csongrádban, Békésben, Csahangoztatták a magyarság iránt
ádbnn a Kommunista Párt városés faluban egyaránt mély
: „Tudatjuk, h o g y a m i i M a g y a r o r s z á g n o m a z o n o s
Az önkormányza
a reakciós Magyarországba."
. a közigazgatásban, anemíti bizottságokban, a népi töegszervezetekben a kommunis- Dátnoky Miklós Béln, Vörös János, Gyöntyössi Jinos, Vas Zoltán, ftajfe L r í s z l ó ,
sokszor vezető szerepet iátG e r ő Ernő, Szakasils Árpád, Tildy Zoltán, Kovács Imre o o l / a k
nak. Joggal követelték tehát,
a díszebéd magyar szónokai
gy legyen pártlapjuk,
mely
uyt mutat nekik és mely fei(Budapest, julius 23) Budapest tében el vagyunk zárva, felbecsül- zetkőzi munkásságért is. Különö"gosilja a néptömegeket a Kom- székesfőváros polgármestere a spa- hetetlen értéket jelent, hogy a kül- sen fontos a magyarok szerepe*
unisla Párt országépitö munká- nyolországi brigád magyar önkén- földi kiküldöttek utján kapcsola- mert bebizonyosodott a külföld
járól, a nemzet érdekében folyta- teseinek szövetsége és a szomszé- tokat tudunk teremteni a szomszé- előtt, hogy nem minden niagyan
ott politikájáról* demokratikus dos államok kiküldötteinek tisz- dos népekkel. Üdvözöljük a cseh- érteit egyét a fasiszta és niclszrláljairól.
teletére vasárnap délben ebédet szlovák, román, jugoszláv, szerb lemmel. Történlek olyan hibák*
A iDélmagyarország* kommu- adott Az első pohárköszöntőt Vas és bolgár nép kiküldötteit. Kérte amelyek miatt nehezen tisztázhatisla pártlappá való átalakításá- Zoltán polgármester mondotta: A őket. hogy folytassák tovább ha- luk magunkat a történelem előtt,'
nak továbbá az a magyarázata, székesfőváros nevében .üdvözlöm zájukban a demokráciáért folyta- Ti helyrehoztátok a hibák egyróhogv a régi alapon egyre nehe- a demokrácia egybegyűlt harco- tott harcot
szét, igyekezni fogunk a hibák töbzebbé váll a lap közös szerkesz- sait, azokat, kik vérüket hullatták
Vörös János honvédelmi mi- bi részét i s helyrehozni. A legtése. A »Délmagyarország< ere- Spanvolországért
niszter felszólalása során megál- nagyobb hibát kétségtelenül a judetileg három párt, a Független
Halk László a spanyolországi lapította, hogy a nemzetközi bri- goszláv nemzet ellen követlük el*
(Kisgazdapárt, a Magyar Kommá- nemzetközi brigádok magyar ön- gád katonái nemcsak Spanyolor- pedig az ő hős partizánjaik álbista Párt és a Nemzeti Paraszt- kéntescinek nevében beszélt Meg- szágéri harcoltak, hanem a nem- lanak a legközelebb szivünkhöz.
bárt képviselőinek kezdeményezé- állapította, hogy Spanyolországsére alakult Minél inkább hang- bau az önkéntesek nemzeti küsúlyozódott a magyar demokrácia lönbség nélkül az egész európai
[polilikáajában a munkásegység- emberiség szabadságáért harcoltak
iront a Szociáldemokrata Párt és
Ezután Dalnoki Miklós Béla mi* Magvar Kommunista Párt szo- niszterelnök szólalt fel. Köszönros összefogásának jelentősége, an- tötte a spanyolországi antifasiszCsapajacv jugoszláv
partizán aljában csaknem kizárólag, proló*
nál ferdébb helyzet adódott ab- ta harcokban résztvett külföldi és köszönte meg ezután a székesfő- tárok harcoltak.
hól, hogy a »Déimagvarország« magyar harcosokat Büszkén te- város meleg vendégszeretetét HanA' szomszédnépekkel és • haSlapitói közölt a Szociáldemokra- kinthetünk működésetekre, a de- ftoztatia.. hogy odakint jelszó volt,
talmas Szovjetunióval együtt
ta Párt nem szerepelt. Ehhez já mokratikus világ figyelme rajta- 'Találkozunk Budapesten Ic Ez a
fogjuk
megalapítani a Dunarult. hogy a lap iránya és szer- tok van. Megmutattátok, hogyan jelszó nem demagógia, mert tudmedencében a szabad éa bolkesztése körül gyakran támadtak kell a szabadságért harcolni. Sok tuk, hogy a fasiszta uralom Madog népek háziját.
nézeteltérések a Magyar Kommu- ilyen férfire van szüksége Magyar- gyarországon akadályozza a denista Párt és a Nemzeti Paraszt- íTízágnak, ha fü;g?llen életet akar mokrácia érvényesülését. A DuTildy Zoltán felszólalásában kél
nál t között egyrészt, a Független cini. Üdvözlöm a jugoszláv baj- naincdcnce népéit a szabadság és nagy igazságot domborított kl. AÉ
Kisgazdapárt közölt másrészt. Et társakat, akiket már az első világ- a demokrácia kovácsolják össze.
egyik az* hogy a szabadság Ügy*
Önmagában véve nem is volt baj. háborúban megtanultam becsülaz egész földön égy és ostmatale
Szakasils
Árpád
rámutatott
arra,
A Függetlenségi Front egységét ni. akik a német henger előtt sem
lan.
néni veszélyezteti, ha a demokra- hátráltok meg és bátran ellenáll- hogy minden ország proletariátuNem lehet tffra! a földtefcfü
sa
három
esztendőn
keresztül
nagy
,tikus pártok között egyik, vagv tuk utolsó csepp vérükig. (A megegyetlen pontot sem* ahol •
figyelemmel
kisérte
a
spanyolormásik politikai kérdésben nézet- iilvollak lelkesen ünnepelték Tito
zsarnokság
uralkodik. CftmJ
szági
eseményeket.
A
prolclárság
eltérés támad. A demokratikus tábornagyot.) Köszönetet
mond legdicsőbb fejezeteinek egyike volt
szen
Francot).
pártok egységének és együttműkö- Titonak és a jugoszláv nemzetnek
désének nem mond ellen a nyilt és hangoztatta, hogy a magyar a spanyolországi harc. Azzal, hogy Az igazság és testvériség ji nSpMfc
vita. az eszmék összecsapása. De nemzet baráti viszonyban akar él- különböző államokbeli proletárok között csak igazi szabadságon alty
vetlek részt a spanyolországi harc- pulbat. Az imperialista i s gazr*ugyanannak a lapnak a keretében ni szomszédaival. .
ban. bizonysága annak, liogy a sági háborúba belesodort néj
az,ilyen nézeteltérésekből súrlóGvöngyóssy János
külügymi- nemzetköziség összefér a legtisz- egymással szemben álltak* de nc
dások és feszültségek támadnak.
Igv történt a 'Délmauyarország*- niszter. kifejtette, hogy most, ami- tább hazafisággal. A nemzetközi értették meg* miért kell egymása
kor a vesztett háború következ- brigád Rákosiról eluevezett zászló- szemben harcolni.
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A Dunamedence
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Kovács Imre üdvözölte a külfőlttl kiküldötteket, okik a szabadlábért fogtak f e g y v e r t A szabadl é g é r t folyió küzdelem előjátéka
Spanyolországban
játszódott, a
szabadságért folyó küzdelem utols ó felvonásának szintén Spanyolországban kell lejátszódni. (Ujabb
tüntetés Franco ellen.)
• Gerő Ernő hangsúlyozta, hogy
a spanyol szabadságharc megmu-

tatta a munkásosztály harci egys é g é U a demokratikus népek egységét, • népek közötti barátságot és a Szovjetunióval való kapcsolatok kiépítésének s z ü k s é g é t A
magyar n é p szabadságának és függetlenségének sziklaszilárd biztosítéka az emiitett négy tény. Beszéde végén a nemzetközi brigád
haroosaira é s Sztálinra ürítette
poharát

„Ki fccll lejleszteni a csehszlovák és magyar
hözölli barátságot"
A jugoszláv küldöttség vezetője
Szólalt fel ezután. Látja, hogy a
magvar "és jugoszláv nép jó uton
halad a barátság felé. Azt akar11 k. hogy a két nép tübbé összcllbőzésbc ne kerülhessen.
A spanyolországi szlovák harcosok nevében Pclumelll
partizán
szólalt fel. Megállapította, hogy a
nemzetközi brigád tagjai a szabadságért é s a demokráciáért küzd

1

nép

ezután is. Utána Sanko, a csehszlovák
partizánok
kiküldötte
emelkedett szólásra. Mi, csehszlovákok a többi nemzet fiaival vállvetve harcoltunk Spanyolorsaár
gérL most saját hazánkban i s a
fasizmus maradványai ellen akarunk harcolni. Meg kell mondan i hogy sok mindennel nem értünk egyet, arai Spanyolországban
történik. Most hazatérünk a tá-

borokból, a k ü l ö n b ö z ö országokból és el fogunk mindent követni,
hogy azokat a törekvéseket, amelyeket vérünkkel pecsételtünk meg
Spanyolországban, azt a saját hazánkban is érvényesíteni akarjuk.
Meg vagyok győződve, hogy ezt
cl is érjük, mert a barátságot,
amely közöttünk és magyar testvéreink között fennáll, országaink
kőzött ki kell fejleszteni. Annyival
is inkább ki kell ennek fcilödnic,
mert tudjuk, hogy a mai Magvarország nem azonos a reakciós Magyarországgal
Gregorijcv bolgár alezredes
a
bolgár partizánok
együttérzését
tolmácsolta. Rajk László válaszolt
a küiröldi delegátusok felszólalására, megemlékezett arról, hogy
milyen bátorsággal vették ki részük e t a spanyolországi harcból a nők.
Megemlítette, hogy Gerő E r n ő miniszter felesége is végigszo'gálla a
a spanyolországi szabadságharcot
(MOT!

Nagy Imre, Farkas Mihály és Kovács ls!ván
Hódmezővásárhelyen
Tízezres tömeg ünnepelte

a „földosztó

minisztert"

N a g y I m r e : Az u j g a z d a s á g i é v b e n 7Ü0.0M u j b i r t o k o l á l l l t n n k t a l p r a , o l y a n o k a t , a k i k a g r ó f o k
és mágnások birtokaiból fSldhüz jutottak
F a r k a s M i h á l y : A reakció két fészke a h a d s e r e g és közigazgatás
K o v á c s I s t v á n : A c s e h s z l o v á k i a i m a g y a r Q'.dOzések e l l e n R á k o s i M á t y á s f e l e m e l t e
tiltakozó szavát
(Hódmezővásárhely, julius 23) A demokráciát, hogy itt benn mit való- ad fótdet a szlovákiai magyar paraszKossulh-térre zászlókkal és jelszavas sit meg. A földreform végrehajtása toknak, hanem föttfafotókká leszi
táblákkal vonult fel Hódmezővásár- igen sok rokonszenvet fordított mi- őke). A csehszlovák kormánynak szakítania kell a demokráciával össze
hely népe. A hosszú sorokban felvo- felénk.
nuló tömeg éllellc Itákosi .Mátyás elv— A földreform mutatja legjob- nem egyeztethető és a fasizmusra
sovinizmussal.
társat, Nagy Imrét, a földosztó mi- ban a magyar demokrácia őszintesé- emlékezteid féktelen
nisztert, Farkas Mihály és Kovirs Ist- gét, mert nemzetiségre, fajra, vallás- Pártunk nem ls hagyja cserben a
ván elvtársakat, a központi vezetőség ra való tekintet nélkül egvformán ad- szlovákiai magyarságot és minden létagjait, tüntetett a reakció ellen. Pon- tunk főidet. Ezért felháborító, hogy pést meglesz érdekükben.
tosan ttz órakor körülözőnlötte a tö- sz úgynevezett cseh demokrácia nem
meg n vörös sziliekkel és virágdíszbe
boritett emelvényt.
Célunk az, hogy a kisbirtokos
vagyonosodjon
Oiab Mihály elvtárs, a hódmezővásárhelyi szervezet titkára üdvözölte
— A fiatal magyar demokrácia má- be. Tudjuk, hogy a közellátási bizton vendégeket és a hallgatóságot, majd sik sikere A földreform mellett a ta- sítani kell, de nem ugy, hogy azzal
Nagy Imre földművelésügyi miniszter vaszi vetés volt. A magyar nép most a parasztságot tegyük tönkre. A Komelvtárs emelkedett szólásra.
araija előszór szabad országban, sza- munista Párt amellett volt, hogy a
— Hét hónappal ezelőtt — mon- bad tóidén, szabad aratása munkájá- beszolgáltatás fokozatosan, progreszdotta — csak programot adtunk, célo- nak gyümölcsét. A magyar demokrá- szív módon történjék, vagyis a nagykat tűztünk ki. Ma már ott tartunk, ciának és nem utolsó sorban a Kom- gazda többet fizessen, mint a kisbirtohogy ezen a gyűlésen hét
hónap munista Pártnak köszönhető, hogy a kos. Célnnk az, hogy a kisbirtokos
eredményeiről és sikereiről számolha- főldmüvesnép
Magyarországon ma vagyonosodjon, gyarapodjon.
tunk be. Azóta a Kommunista Párt a nem más földjén, másnak verejtéke— Amikor már a minisztertanács
magyar demokrácia legerősebb párt- zik.
ezt a javaslatot elfogadta, akkor jött
jává lelt. Bebizonyítottuk, hogy leg— A reakció azonban nem alszik és Vásáry a természetbeni adóval. Azl
jobb demokraták azok, akik a demo- nem akar sem többet, sem keveseb- akarta, hogy miután a parasztság bebráciárál nem szavakkal, hanem let- bet, minthogy elrabolja a paraszt- fizette a beszolgáltatást, akkor jöjtekkel lesznek tanúságot. Ebben a ságtól a Jogait. Faraghó beszolgáljünk a természetbeni adóval és küKommunista Párton egyetlen más párt tatás! tervével alá akarta ásni a föld• e m lep eddig tul. A Kommuuista reformot és tönkretette volna a most lön hárommillió mázsát még ilyen
Pártnál egyet jelent a szó és a tett. földhöz juttatott kisbirtokosokat. Ar- címen adjon be. Ez a terve nem siEnnek legfényesebb bizonyítéka
n ra akarta kötelezni a parasztságot, került Vásárynak és ez nem utolsó
földreform. Végrehajtottuk azt, amiről hogy. minden terményét szolgáltassa sorban a Kommunista Párton múlott.
» magyar földművesnép hosszú évszázadok óta álmodozott. Kossuth müA reakció túlzott követelésekre
sarkalja
vét fejeztük bc akkor, amikor a földa munkásságot
reformot végrehajtottuk, összezúztak
« nagybirtokot ugy, hogy abból többet
— A reákció azonban nemcsak ezen közök beszerzésére százmillió pengőt,
nagybirtokrendszer nem lesz. A nép a fronton támad, hanem például az- tanyák és bensőségek helyreállítására
kezéből a főidet többé semmiféle ár- zal Is, hogy túlzott követelésekre sarháromszázmillió pengőt, a szöllő- éa
mánykodás kl nem veszi.
kallja a munkásságot. Ha a bérek borgazdálkodás céljaira kétszázmillió
— A nagybirtok felosztásának polt-, magasabbak lesznek, akkor ugyanis pengői, a kertekre és gyümölcsösökre
likai, gazdasági, sőt nemzetközi je- megindíthat egy hatalmas spekulációi. négyszárm'liót, a lenyész- és tgásálla.
lentősége van. Politikai jelentősége at, Végső fokon persze az a munkás Isz- (ok beszerzésére is
négyszázmillió
bogy kihúztak a r e a k d ó lába alól a sza meg ennek a levét, akli Inlzoll pengőt. A parasztságnak azonban nemtalajt. Gazdasági jelentősége
abban bérkövetelésekre buzdítottak.
csak az állami segítségre kell szorítvan, bogy a nagybirtokrendszerről egy
— Ebben az évben több mint négy- koznia, hanem arra a kölcsönös sebelterjesen, intenziv módon kezelt, bő- milliárd pengőt akarunk és fogunk gítésre is, amely a szövetkezeti mozségesen termő és jól Jövedelmező kis- a magyar mezőgazdaságba, hasznos galomban rejlik. Népi, demokratikus
birtokrendszerre helyezzük a magyar beruházásokra, termelési hitelek és szövetkezeti hálózatra van szükség,
mezőgazdaságot.
kölcsönök formájában folyósítani az- különösen most a liifureform végreért, hogy a háború pusztításait mi- hajtása ntán.
Négymillió kalaszlrá'ls holdat
nél előbb Icküzdhcssük és talpraálüt— Mindezekből is láthatjuk, hogy a
adtunk a nincstelenek és kisblrhassuk azt a hétszázezer u j birtokost, Magyar Kommunista Tárt és a matokosok kezére. Est belterjesen,
aki a grófok és mágnások birtokaiból gyar demokrácia messzemenően gonnagyobb honiértéssel senki meg
földhöz jutott. A vetőmag bcsicrzé- doskodni kiván a falu népéről. A falu
nem művelheti, mint a magvar
•ére egymilliárdot lógunk folyósítani, népe érzi és tudja is ezt, ezért soraparaszt, földműves nép, akik Ina szántási költségekre hétszázmillió
kozik fel hatalmas
tömegekben
a
lafdonképpen eddig Is megdolpengői, kézi eszközök, termelési eszKommunista Párt mögé.
gozták a nagybirtok földjét.

1945 Julius 24,

Az átalakítóit hormánybam
szilárd
demokratikus
többség lesz
A földosztó miniszter nagy lelkak
sedésscl kisért beszéde után Farka*
Mihály államtitkár szólt AZ egybe*
gyülíekhez:
— Munkások .Hódmezővásárhely aé*
pet Amikor a magyar demokrácia 4
dicsőséges Vörös Hadsereg győzelnaévei hatalomra jutott, sokan azt hit*
ték, hogy a magyar demokrácia nem
tudja megoldani az elébe tornyosuló,
nehéz és bonyolult feladatokat. Ag
Idők azonban azokat igazolták, akik
bátran az élre álltak.
" — A népben hatalmas alkotóerők
szunnyadoztak, ezek az elmnlt rendszerben bilincsbe voltak verve. A letűnt rendszerek nem dicsekedhettek
azzal, hogy munka hősei vottak, mert
a munkásosztály, a dolgozó nép ellenségesen állt a letűnt rendszerrel
szemben. Ma azonban a magyar munkás, a magyar földmunkás ba éhesen
Is, de fokozza a termelést, mert tudja, hogy minél erisebh less fazdnságt'ag a mr var dentokráeia, annál
Jnbb, boldogabú lesz Ht a Jövője.
— Megindult most Magyarországod
az újjáépítés munkája ós a magyní
nép nem hallgat a kishitúekre. Mindez pedig azt bizonyltja, bogy a magyar nép hisz a demokrácia jövőjében.
— Elérheltün i volna m á r nagyöbű
eredményeket is, de a kormányban
néhány olyan miniszter ült, aki nem
a nép, a demokrácia ügyét, hanem 4
reakció ügyét képviselte. Ilyen miniszter volt a közellátási miniszteri
Faraghó Gábor és ilyen volt a pénzügyminiszter: Vásáry István. Menniük
kellett, mert a magyar demokráciáról
kétes és gyanús elképzeléseik voltak, másrészt pedig Vásáry pénzügyi
politikája nem felelt meg a magyal)
demokrácia érdekcinek. Három olyan
miniszter hagyta el a kormányt, akinek nem volt szivügye a demokrácia
és akik nem akarták megérteni az n |
idők szavát. A három miniszteri tárcát olyan politikusok foglalják mosf
el, akik — hisszük és reméljük —,
hogy a nép ügyét hűen szolgálják. Ag
átalakított kormányban szilárd demoraokraükns többség lesz. Ezért az a |
kormányt a népnek támogatnia krB,
hogy feladatát el tndja végezni.
— Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy inost már a reakciós veszély
elmúlt. A reakció elleni harcot most
még fokozni kell és ez a harc akkos
lesz eredményes, ha felfedjük, hogy
hol vannak a reakció fészkei. A felelősek nagyrésze még ma is szabadon
jár és folytatja aknamunkáját. Ezrtt
számára nem lehel kegyelem és Irgalom! Egy nappal ezelőtt itélte halálra a népbiróság Béldyt, a magyad
serdülő iTjuság tőmeggyilkosát. Meg
vagyok róla győződve, hogy magasi
közben járók fognak jönni, hogy kegyelmet szerezzenek neki. Ilamarosaq
kiszolgáltatják a népnek Szálnsit is,
Budapest legnagyobb lerén kellene lefolynia a tárgyalásnak Szálas! és a löbbi haza árulók ellen.
A nép llétefe alán nyilvánossá
Budapest főterein keli telhnznl
őket.

Uj tisztiiskolát kell szer*
vezni a munkás és paraszlszármazásu
ifjaknak

— Meg kell állapítanunk azt fa,
hogy a magyar hadsereg, sajnos, •
reakció fészke. A reakciós tisztek fasiszta röpcédulákat terjesztenek, g
magyar demokrácia ellen lázitunak,
sőt Vörös János honvédelmi minisztert ls támadják. A magyar hadsereg
tisztikarából sürgősen el kell távolítani a reakciós tiszteket. Csak ugd
lesz Magyarországnak
demokratikus
néphadserege, ha demokratikus tisa*
tek vezetik ezt a hadsereget. Uj Uszít*
Iskolát kell szervezni és Ide (el ke*
venni a munkás- és paraszUzármazáan
fiatalembereket.
Nemzetközi szempontból ls Jelentőn ,é o!dal
— A reakció másik góca a kőtv
sége van a földosztásnak, mert a WeiszfeíleT Test/érek
& SÍ
á1hpfvft7tóW
külföldön abból Ítélik meg a magyar • t a a u b « > a * t . i i z . z i kiürítése folytán Horthy M.-a. 5. d l l I C I f C C l G H Igazgatás. Il l atát lo-urk összeállttal*
azokból, akiket el kcU távolítani. J
11 a | V K lí r e S K d e S e t n alá (Hungária-szálló énületcl o n m n u o m n o
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B-H tara természetesen a nép rllenséftrt Ingnak kerülni. Munkás- és pa
raszlután pótlásról kell gondoskodni a
köztisztviselői kar számára Is.
— A Magvar Netnztll Függetlenségi
Front pártjai SnfeUMozóan, becsületesen dolgainak együtt a magyar demokráciáért. Nekünk pedig kötelességünk, hogy minél Jobban megerffsilsük • Magyar Kommunista Pártot,
mert minél erflsebb a Kommunista
Párt, annál erösebb a magyar demokrácia.
— Éljen v Magyar Kommunista
Párti Éljen a Magyar Kommunista
Párt nagy vezére, Rákosi Mátyás.
(Hosszantartó éljenzés és taps.)

Vámuniót Romániával,
Jugoszláviával
és Bulgáriával
Farkas Mihály beszéde ulán Kovács
.István nemzetgyűlési képviselő szólt
IVásárhely népéhez:
— Tisztelt nagygyűlés, tisztelt elv
társak I Az elmúlt félév eredményei,
• magyar nép demokratikus harca, n
magyar demokrácia kivívott eredmé
nyei gyökeresen megváltoztatták vi
monyunkat a szomszédos népekhez
Ma már megértik, hogy a magyar nép
nem fasiszta, csak 25 éven keresztül
elnyomták és kényszcritelték, hogy
támogassa a fasisztákat. Félév elég
volt *rr», hogy • tnagyzr népet Románia,! Jugoszlávia és a nagy SzovJ Jetnnlo népei ne ellenségnek, hanem
barátnak tekintsék. Ez a magyar demokráciának hatalmas külpolitikai si
kere és a magyar reakciónak ujahb
, nresége.
Ugyáhez a helyzet
,i<fós Jugoszláviával is, amelynek vezére, Tito tábornagy ugyanolyan jogot biztosít a Jugoszláviában élő mayaroknak, mint a Jugoszlávoknak.
iszonyunk a két orsgáfilioz egyre ja^ > u ! ó b a n vau. Ezt bizonyítja az "a tény
J f s , hogy

S

3.oza miniszterelnök lelvcleilc a
JklzOs vámunió .tehetőségét ti, ,
_ ami azt jelentené többek közölt, .
Jiagy x magyar éa román nép
szaludon kereskedhetne egymással és nllevél nélkül lehetne át- *
tépni n magyar-román halárt.
Sajnos, a szomszédos Cschsztovékte, ban soviniszta, magyarellenes politikái
( folytatnak. Egyetértünk abban, hogy
nem hagynak nyugtot az ottélő magyar fasisztáknak, de nem tudunk
egyetérteni abban, hogy egykalap alá
vonják a magyar reakciósokkal az
tottélő magyar dolgozókat is. Azl akar|ok, hogy ngyanoiyan jogokat biztosítsanak az ottélő magyaroknak, mint
amilyen Jogokat biztosilnnk mi a Magyarországon élő szlovákoknak. A csehszlovákiai magynrüldözések ellen Rákosi Mátyás is felemelte (iltakozó szavát. A cseh magyar viszony ugyanis
egyik legdöntőbb kérdés a dunamcdencci népek viszonyának alakulásában.
— Kárnálukrajna népe Csatlakozott
{V Szovjetunióhoz és igy ott minden
nemzetiség számára Biztosítva van a
demokrácia. A magyar katona három
i s fél éven keresztül harcolt a Szovjetunió ellen és most mégis mint barálot kezelnek bennünket. A Szovjet
Unió és nagv vezére, Sztálin tábornagy mindenben segítségünkre siet,
hogy leküzdhcssük a nehézségeket.
Most fa a Szovjetunió segítette meg a
bajbakerült budapesti dolgozókat életmlszerszállllinányávaf. A kommunista
Gcrő Frnő miniszter pedig kereskedelemügyi tárgyalásokat folytai a Szovjetuniót al. Ez lehetővé lenné, hogy
textilt és más nyersanyagot kapjunk
í» hogy a magyar mnnkás és paraszt
hozzájuthasson a legszükségesebb Iparcikkekhez.
— Harcunkban lehdf nem dllunk
egyedül, egész Európában egyre Jobban erósódik a demokrácia. A Vörös
Hadsereg nem azért szabadította fel
nz országol, hogy megengedje, hogy
Magyarországon ismét a régi reakciósok körüliének uralomra Fokozzuk a
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harcot, a Magyar Kommunista Párt
veieté'f alatt az újjáépítésért a b c M
bitangok, reakciósok ellen, a demokrácia megsegítésére, f.sak az erös,
független, «« h ail Magyarország felépítésével Indánk bekapcsolódni a demokrata népek együttesébe.

Éljen a demokrata népek baráti
együltmükődére! Éljen a Magyar Kommunista Párti Éljen a független, szabad, demokratikus Magyarország!
A nagygyűlés Oláh Mihály záró szavaival és a munkásdalárda énekszámával ért véget.

Balogh István dr helyett Káüay Gyula
elvtárs vette át a sajtóügyek intézését
A reakció teljes veresége a papiríronton
A Szovjetunió követe nagymennyiségű r o f á c i ó s papirrat siet a demokratikus sajtó segítségére

Uj ruhája lesz, ha

Diadal

ruhaíesiék-het

fest.
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0 lemondottak helyébe
A Nemzeti Főtanács kinevezte
a hárem aj minisztert

mogalása. Puskin követ, n Szö(Budapest, julius 23) Az ideigvetséges Ellenőrző Bizottság pobilitikai tanácsadója felkcreslc Dal- lenes nemzetgyűlés politikai
zottságának
szombati
ülésén
a
minoki Miklós Béla miniszterelnököt
És közölte vele, hogy az orosz niszterelnök előtérjcsztette Vásár*
Valenhatóságok segítségére síelnek
a István pénzügyminiszter,
magyar sajtónak és nagyobb meny- tlitv Ágoston igazságügyminiszter,
inyiségü rotációs apptrt bocsáta- cs Faraghó Gábor közellátási minak a lapok rendelkezésére.
A QÍsztcr lemondását. A miniszterSzovjetuniónak ez a ncincs gesz- elnök előterjesztésére a politikai
tusa ujabb bizonyítéka annak, bizottság javaslatot terjesztett a
hogy a népi demokráciáért foly- Nemzeti Főtanács elé. A javaslattatott küzdelmünkben
számitha- ban Oltványi Imrének (kisgazdaiunk nagy szoinszédlznk íiimtí- uárti) pénzügyminiszterré, Rónai
Sándornak (szociáldemokrata) közgntására.
ellátási miniszterré é s Rles Istvánaak (szociáldemokrata) igazságügvminisztjrré való
kinevezését
A szövetségesek
ajánlja.
A
Nemzeti
Főtanács
ülévisszaadják jogos tulajdo- sén felmentette a három lemonnosuknak a németek által dott minisztert é s a politikai bizottság által javasolt három u j
elrabolt
ériéheket
minisztert kinevezte.
(Ncwvorb, julius 23) A i NewYork "ímios: cimü lap
irja'
1943-ban az Egyesült Államok,
Egyesűit Nemzetek 16 más tagA politikai rendőrség
állammal együtt olyan határoletartóztatta
Sáray Lajos
zatot hoztak, amely szerint a
Ítélőtáblai birót
németek állal elrabolt értékeSzéehenvi Istvánt átadták
ket visszajuttatják jogos tulajaz igyészségaek
donosaiknak. Az amerikai hadsereg mindaddig őrzi az érté(Szeged, Julius 23) A szenzáció er •
keket, ameddig nem tudják azo- jévei hatott a Délmagyarország szómkat visszaadni. A zsákmánynak bati cikke, amely négy érdekes letaraz a része, amelynek jogos tu- tóztatásról adott hirt.' Amint jelentetBudapesten elfogták és Szegedr;
lajdonosa nem Jelentkezik,
a i tük,
hozták dr. Széchenyi István volt közEgyesült Államok tulajdonába jegyzőt, dr Hedru Miklós közkórház!
megy át. (MTI)
sebész-főorvost, Vigh Károly postabigazgatót, akik mindhárman exponált
személyiségei -attak a fasisxta ko •
szaknak. A politikai rendőrség kezé: •
került dr. Góttl Tibor közkórházi alo vos is, a nyilas párt tagja, akit Szegeden fogtak el. A politikai rendőrség
rIrta: T o m b á c z Imre,
mind a négyőjüket letartóztatta. Aa
• Magyar K o m m u n i s t a Párt szervezetének titkára
ügyükben indított nyomozás befejezése
után átadják őket a népügyészségnek.
A Magyar Kommunista Párt sze- érteni égető szükségleteiket, ha nem Széehenvi István átkisérésc az ügéeszgedi szervezetének nagy történelmi tudja a tömegeket tanítani és nem ségre, hétfőn délelőtt meg is történi.
feladat jutott az országnak a diadal- tud tőlük tanulni (s.
Szombaton a déli órákban még egv
mas Vörös Hadsereg utján történt
Üdvözöljük a Magyar Függetlenség! feltűnő letartóztatás történt. Az ötödik
felszabadítása után. Segítségére volt Frontba tömörült demokratikus pár- letartóztatott dr. Sáray I j j o s Ítélőtába város lakosságának és az ország tokat ós a Szabad Szakszervezeteket. lai biró, aki minapi népbirósági vallofelszabadított része népének a poli- Külön üdvözöljük leslvérpárlunkat, a mása következményeként került a rendtikai élet megszervezésében és a gaz- Szociáldemokrata Pártot, amely párt- őrségre. Sárav az elmúlt év őszén szádasági élet megindításában. Büszke tal a legőszintébb barátság jegyében zadosi rangban katonai szolgálatot teljesített és a leventék parancsnoka volt
őröm tőit el bennünket, hogy a szo- kívánunk szorosan együttműködni.
Titkos Lajos leventeoktatót népbirógedi Nemzeti Bizottság megteremtéséÜdvözöljük az ipar és kereskede- sági tárgyaláson hallgatták ki arra vovel és pártunknak 'Magyarország denatkozólag, hrgyan történt a szegedi
mokratikus újjáépítésének és felemel- lem szellemi és fizikai dolgozóit, üd- leventék Dunántulra való elhurcolása.
vözöljük
parasztteslvéreinket.
Üdkedésének* programja dmmel kidolSáray tanúvallomás helyett védőbeszégozott javaslatával, amelyet a Magyar vözletet küldünk a haladó értelmi- det tartott önmaga mellett Igy derült
ség
felé
és
kérjük,
szellemi
tudásáNemzeti Függetlenségi Front a maga
ki, hogy a leventék elhurcolásában neki
teljes egészében fogadott el és hagyott val segítse elő a dolgozók Magyaror- is része van, elrendelték letartóztatását
Jóvá, Iránymutatókként
vehettünk szágának felépítését.
Üdvözöljük barátainkat, akik szerészt az u j magyar élet kialakításáBartha
vezérőrnagyot
retnek bennünket, mert ismernek és
ban.
kényszerszabadságra
üdvözöljük ellenfeleinket, okik még
Tudatosan vállaltuk az élenjáró sze- — mert nem ismerlek — nem szeretküldték
repét és az élenjárás terheit.
nek, de ha becsületesek, megismerBudapestről
jelentik : R a r l h a
Mindig jóleső érzés töltött el ben- hetnek és meg is szerethetnek ben- Andor vezérőrnagyot, aki a honvédség
nünket, ha a magyar népi demokrá- nünket,
raktárait Németországba szállíttatta,
cia kiépítésének munkájához valamiVégül üdvözöljük azokat, akiket leg- kényszerszabadságra küldték, egyben
vel hozzájárulhattunk és ugyanez a elsősorban kellett volna üdvözölnünk, vizsgálatot indítottak ellene.
jóleső érzés tőit el bennünket ma Is, a »Déhnagyarország« olvasóit. Talán
S Z t: C i t K N Y i ál O Z I
amikor egy kommunista pártlap ha- nem lesz szerénytelenség, ba a szersábjain keresztül szóthatunk a dol- kesztőség helyett mi mondjuk cl,
Ma és mindennap bemutatjuk
gozó mügyar néphez.
hogy ha a Délmagyarország kommuElső üdvözletünk pártszervezetünk nista pártlap lett is, ea nem jelenti
Budapest idei legnagyobb sikerei
tagságához szól. Ne feledjék a taní- azt, hogy kizáróan pártérdekeket szolMa mindenki erről beszél I
tást, hogy a munkásosztály pártja nem gál. A Délmagyarország, miként a
Az orosz filmgyártás kimagasló
lehet valóságos tömegpárt, mely a Magyar Kommunista Párt is, szolgálja
alkotásai
munkásosztály s az összes dolgozók az egész magyar nép ügyét, támogat
Egy asszony sorsa a sok közül!
millióit képes magávalvinni, ha nincs mindenkit, aki résztvesz az ország
Azenklvül: M A K I É T KRÓNIKA
szoros kapcsolata a tömegekkel, ha újjáépítésében, harcol a reakció ellen
aj bndapeili híradó.
ezeket a kapcsolatokat nein erősíti s ezzel közreműködik a független, népi,
riAadiaok
kezdete. 1, hi. onuiegycU b c . fel I.
állandóan, ha nem hallgatja meg a demokratikus Magyarország megte
P é i u t i r n y i t i * délelőtt II - 12- u n a t r l ö . d . .
tömegek szavát, ha nem tudja mca reuitésébea.
rlőti mórival.

(Budapest, julius 23) A demokratikus lapok egyöntetű állásfoglalása és a munkáspártok erélyes
fellépése a papirbotrány ügyében,
eredménnyel járt. A sajtóügyek
intézésének, a lapok tájékoztalának és a papirkészlclck igazságos
eloszlásának hatáskörét dr. Balogh István miniszterelnökségi államtitkártól Kállai Gyula elvtárs,
miniszterelnökségi államtitkár vette át. aki az illegális Magyar Kommunista Párt egyik kitünö harcosa és a Magyar Front egyik megteremtője volt* az összes demokratikus pártok bizalmát birja. Bizonyos, hogy mint szakember és
uiirit következetes demokrata, közmegelégedésre fogja nehéz feladatát ellátni. Az iparügyi miniszter
intézkedésére a papírgyárak élére
miniszteri biztosok kerülnek, akiket a hét elején neveznek ki. Nyomozás indult meg a papir-feketézők ellen és a politikai rendőrség máris nagymennyiségű elrejtett papírnak jött a nyomára. A
szabolázzsal vádolt Ncményi-paplrgyár igazgatóját. Ascher Bélát
a politikai rendőrség letartóztatta,
majd kihhllgatósa után ideiglanesen szabadlábra helyezte.
A magyar demokrácia az ujságpapir-fronlon is felvette tehát az
önvédelmi harcot a reakció ellen.
A sajtószabadságért vivott ebben
a harcban komoly segítséget jelent a Szovjetunió nagylelkű tá-

üdvözlet mindenkihez .. •

A 217-es

deportál!
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A 150-ik megjavított vagon átadásával
a vasút rohammunkásai julius 29-re
Szilágyi Altila mérnök és Jéger Gyula munkás a rohammunka
étén
Látogatás a vasul szegedi rohammunkásainé!, akik éhesen, rongyosan, de lelkes öntudattal
9
épitik u]já a kocsikat ós mozdonyokat
(Szeged, julius 23) »Arccal a vastit felé* — hangzott el a jelszó
néhány héttel czelölt. És megmozdultak' az ország dolgozói, hogy
egyetlen munkásliadscrcggó kovácsolódva téliekké formálják mindazt, ami a jelszó mögött van.
Éhezve, rongyokban uj vasutat,
uj Magyarországot építsenek. Né*
telcn munkásszázezrek nap-nap
tilán rohamra indulnak, hogy dolgos kezük nyomán a roncsokból
újjáalakított vagonok és mozdonyok, a romok helyén uj házak
tanúsítsák a magyar munkásság
áldozatkészségét,
demokráciánk
diadalát. Szeged dolgozóinak élharcosairól. a fülőházi munkások
eróíeszilcsciről akarunk beszámolót adni.
Messze az nt azokhoz, akik a
magyar nép szenvedéseit rövidítik meg minden elkészített vagonnal. Ulközben Kazi Ferenc, a vasutas szakszervezet titkára mond
néhány szól a szegedi vasutasok
éleiéről, hogyan érkeztek el a felszabadulástól a rohammunkamegkezdéséig: A felszabadulás első
napjaiban a vasutasok népes tábora szétzilált tömeg volt Néhány
nyugdíjas vasutassal és Olejnyik
József kartársammal, régi, kipróbált munkásmozgalmi vezetővel
megkezdtük a szervezést. Ebben
nz időben a szegedi pályaudvar
cgvrésze és a fűtőház még romokban hevert. Munkaidőn lul, napi
3 órás ingyenmiinkával takarítottuk el a romokat. Ebben a munkában Csórta László, az üzlctvczelöség igazgatójának vezetésével
mindenki részivel!. Versenyszerűen folyt a munka és igy aránylag
gyorsan sikerült a
vágányokat
helyreállítani és a külőlt mnzdohvókat megjavítani. Gerő Ernő
felhívására az egész vnsiilnsságol
megmozgattuk. A pécsi üzlctvezclősőg rohammunka-versenyre hívóit ki bennünket Természetesen
őrömmel vcllük a kihívást és igy
minden munkás heti 3 óra ingyen
ti'lmiinkát végez a nagyobb eredmény érdekében. Meg kell emlékeznünk a különböző szakmák cs
közületek segítségéről is. Igy legelőszőr kell említenünk a rendőrség politikai osztályának áldozatkészségét. I)e nagy segítségünkre
voltak a tűzoltók, a köztisztasági
hivatal és a kommunista párt belvárosi csoportjának rohammunkásai is. Kl k"II emelnünk Bagdl
Gjula nyugdíjas vasutast és felesegét. akik 104 óra munkával 35
folyóméter csalorua helömését végezték el minden dijazás nélkül.
Legnagyobb öröine a szegedi vas
utasságnak, liogy a 150-ik meg
javlloll vagont Rákosi Mátyásnak
adhatja át.

Az újjáépítési alapra befolyt őszszeg lehetővé telte, hogy bekapcsoljuk a nem kellőképpen foglalkoztatott iparosokat is. A városban és környéken felkutatott faanyaggal és a munkaidőn lul Önkéntes. ingyen munkával elkészített szerszámokkal lehetővé vált
a munka megkezdése. Most tehát
folyik a kocsik építése. Jelenleg a
120-iknát tartunk, közben két mozdonyt Is javilunk versenymunka
keretében. A hír, hogy julius 20-én
a 150-ik vagont és a két kijavított
mozdonyt ünnepség keretében adjuk ál. kétségtelenül meggyorsította a munkatempót. Különben
is a termelés állandóan emelkedik. állagban 20—22 kocsit termelünk helenkinL Az emelkedést
az mulatja, hogy mig először 50
százalékos javítást végeztünk egyegy kocsin, most teljes szekrényes alvázjavitásokat végzünk és
mégsem csökken a kijavított kocsik száma.
(Közben félhárom körül jelei*

lik, hogy meghozlak az ebédet
a mérnők urnák. Mindiárt hozzá
is teszi, hogy 6 óra felé, ha elvégezte munkája nagyrészét, fog
megebédelni. így mulat példát Szilágyi Attila mérnök, kétgyermekes
családapa, akinek havi keresete
családi pótlékkal, minden járandósággal együtt 2400 pengő.)
— Az érlelmbéjiek és munkások
kőzött kifogástalan az együttmüdés — folytatja Szilágyi mérnök
ur. — A fűtőház dolgozói ugy élnek együtt, mint egy nagy család.
A fölszabadulás után a munkások
szívesen vették és harcoltak is
azokért az értelmiségi vezetőkért,
akik régebben is barátaik voltak.
Azokat pedig, akik a multbar.
munkásellencs magatartást tanúsítottak. be sem engedték a fűtőház területére, összehasonlítva:
feltétlenül a saját erőnkből kell és
akarjuk a munkánkat elvégezni.
Ehhez csak az újjáépítési bizottság és szakszervezetek támogatását kérjük.

minőségileg jó munka kerüljön kf
a kezük alól.
Ilanlos Ferenc művezető elmí*
séli. hogy Sós Károly vezetésével
100 olyan munkás is dolgozik, aki
nem tartozik a MAV kebelébe.
Ezek is minden dicséretet megérdemelnek.

A hulladékból megszülő*
feli csoda vagon

A Gh. 171.102. száma vagon mellett megyünk fel. A laikus szemlélő csodálkozva veszi észre, hogy
a javított és javitásra váró roncsok között egy tij yagou is van.
Még jobban csodálkozunk, amikoe
elmondják, hogy ezt szinte a semmiből varázsolták elő a munkáskezek. Az alvázát kl kellett egyenesíteni, a tetőhöz a Szabadságtéri barakok deszkáját használták
Tel. Burkolatához a gázgyárból
cs a vágóhidról hozlak régi kocsideszkákat. A padlóiához való desz*
kát a zsinagógából kapták. A*
egész kocsi gyönyörűen átfestva
ragyog a napsütésben, utrakészen,
Nemsokára kifut a munkáslelcméÉhesek, rongyosak, onnok ellenére elvégzik
nyességnek ez az alkotása, hogy •
a feladatukat
varosnak élelmet, a falunak gépet*
— veszi át a szól Gyenge Kálmán, 1 kenyér mellé, ezzel nem Igen le Ipari cikket szállítson.
bet Ilyen maKA*
nehéz munkát végezni.
az üzemi bizottság elnöke: a mun KaI
Élelme', ruhát, szappant
kafegyelem nem a régi, hanem anÁtmegyünk a műhely másik fenál sokkal jobb. A múltban az lére., ahol a 324—668. számú mozGödöllői István, Berta István,
erőszak., a külsőségekben megnyi- donyt javítják Kardos Sándor ve- Bitó Lajos és a 72 éves Varga
latkozó fegyelem jellemezte a vas- zetésével. Tető csak a mozdony József rongyos tornacipőjüket, talfl
utasokat Hz megszűnt. Most ha íólött van. Jobbról, balról a tető nélküli lukas félcipőiket mulatva
van is még kívánnivaló a fegye- és az épület vasváza lóg. Ebben a panaszok özönét zúdítják felénk.
lem körül, az egészen jónak mond- a műhelyben dolgozlak már ja- Kenyér, sz/alonna, tüzrevaló, a(.
ható. amit legjobban igazolnak az nuárban is. Ennek a mozdony- gyerekeknek tej kellene, dc naelért eredmények.
nak a megjavítása a főműhely, gyon.
munkája volna — mondja KarSzerencsi József mozdonyvezeA munkások egymást doss Sándor —, de azért megja- tő 110—180 órát van szolgálat-.;
vítjuk ml Is. A szaktársak mind ban. 1800 pengő fizetésből nem bií
dicsérik
nagyon jól dolgoznak. Veszelov- két konyhái vezetni.
A 377—356. számú mozdony ja- szky Antal, Kovács József kazánkoRábik Ignác fütő arról panaszvilásán dolgozik társaival Takács vácsok. Gyömbér János, aki most kodik, bogy ninrs ruhája. Mán,
István nyugdíjas mozdonyvezető. beteg, munkaközben sérült meg, tavaly sem kapták meg azt a ru36 évig szolgált, most 60 éves. ö a Csiszár Szilveszter lakatosok. Do- haanyagot, amit más években kicsoport vezetője és a következőket monkos József esztergályos, Ónodi utalták nekik. Nem kapnak szapmondja: Hallottuk, liogy roncsok- Pál öntő. Szabó Pál, Jávori Ist- pant. pedig óriási módon szükség
ban van az egész vasút, összeszed- ván, akik a süllyesztőn dolgoznak. volna különösen a fűtőknek rá.
tem a társaimat, Pásztori Sándort, Faikenslein Aladár, aki a kovács- Nincs szalonna, ha elmegy 8-»
aki 64 éves. Wolgárd Ferenc 62 mühelybcn végzi munkáját és a 10 napra, nem tud mit vinni. J
éves nyugdjjasokat és nekikezd- többiek is mind elsőrendűen telÓnként jelentkeznek .
tünk a munkának. Elvállaltuk en- jesítik feladatukat. Csak az élelnek a mozdonynak a kijavítását. mezés nagyon gyatra. Szappant
a munkások a julius
Kicsit nehezen megy, mert nincs egyáltalán nem kapunk.
29-iki ünnepély
kenyér mellé való. Almát eszünk a
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Segifsenok bennünket a bevásárlásoknál!
A fütőliázi munkásoknak van
közellátási beszerzési
csoportja.
Ennek a munkájáról a következőket mondja Tóth József: Nehezen indult., de most már odáig jutottunk, hogy rövidesen étk.zdél
lehet felállítani. Ez elsősorban
Sándor Mihály agilis munkájának

az érdeme. Nagy segítség volt és
uagyon jól cselt, hogy Budapestről, a vasutas konzumtól kaptunk
525 kiló cukrot. Mi végezzük a Iegnehezebn munkál, azért ugy hiszem jogos az a kívánságunk, hogy
a hatóságok segítsenek bennünket
a bevásárlásoknál.

Telesifmónyünk mindóg több és főbb losz

Kifogástalan
együffmüködés értelmiségek és munkások
között

Bombatölcsérek, befestett, szinte újszerűen ható vagonok
és
vagonroncsok között megyünk a
rohammunkások felkeresésére. JéA fülőházi rohammunka értei ger Gyula, aki á legfontosabb és
miségi vezetőjét. Szilágyi Attila legnagyobb munkát végzi, elmondmérnököt kérjük, szóljon héhánv ja, liogy most bosszulja inog maszót a munkáról, munkásokról, fe- gái. liogy 15 évig nem vettek fel
gyelemről.
K.
— Gerő Ernő kereskedelmi miniszter kotsiépilő programjának
megvalósításából a szegcdi fűtőház
is kiveszi részét. Eleinte alig .tudtunk megindulni a
munkaerő,
II
anyag- és szerszámhiány mialt. A
kommunista párt kezdeményezé3
sire megalakított újjáépítési bizottság megoldotta a munkaerő
és anyag problémáját, így megteremtette a termelés el öld lé teleit.

Magyari

re

sz

sséiáa

a

kiadóhivatalban

\

munkást a fűtőházhoz. Nagyszakíuunkáshiánnyal küzdünk, teljesen uj emberekkel
dolgozunk,
mégis a teljesítményünk mindig
több és több lesz. A városi munkásságtól azt kérjük, hogy szerszámmal segítsenek
bennünket.
Munkáslársaim közül ki kell emelnem Cscnka Sándor és Sánta Vince neveit, mint akik a legszorgalmasabb roham munkások.
Gajzágó László műszaki főtiszt
azt mondja: A legnagyobb dicséretet érdemlik a munkások, mert fegyelmezettségükkel, akaratukkal, a
szegényes szerszám- és nnyagviszonyok melleit is megbízható, jó
vasúti kocsikat építenek. A legnagyobb gondol fordítják arra,
hogy. ugy külső. csluosságban,mint

Kuruncsai Lajos főintézőt blíá
tűk meg munkatársai a 150-ik vagon átadásának ünnepélyes megrendezésével. A hangulat abszolút lelkes — mondja Kuruncsai
elvtárs —, minduntalan jelentkeznek, ki mit tudna segíteni. Munkaórán kívül készítjük elő az ünnepséget Sokan vállalkoztak arra*'
hogy éjjel Is dolgoznak, ha szükség lesz rá.
^
Búcsúpillantást vetünk az ujfátf
épités rohammunkásai felé. VM
szontlátásra julius 2 S é n a 159-lM

vagon átadásánál. A sovány, vőkonyarcu munkások mosolyognak^
Nagy-nagy
ünnepre készülném
Éhesen, rongyosba móg többen)
termelnek, mint eddig. Igy yArjág
vezérüket, Rákosi Mátyást.
Komócsin Zoltán

FMÖNTEDOR k f t ,
BUDAPEST, JÓZSEF-TÉR 9., L
Mindennemű textiláruk és
fonalak nagybani eladása.
Képviseletek.

Goldbcrger-áruk á l l a n d ó a n
raktáron.
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A szovfeíkormány
megengedte,
hogy a magyar hadifoglyok levelezhessenek
hozzátartozóikkal

NrlUny A. b * t l Kotala Kálmán, Rótori-köru! 21 Barmay LAroty, Tisza
Lajos-körut 32, Dnlcau Barna, Káivá*
(Budapest, jaltai 23) Puskin kővel,
Há tér 7.
a Stóveuégaa aHaaónő bizottság « « *
—oOo—

Hlrdeféjl díjszabásunk:
Apróhirdetés 10 szóig 40— peagó
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— Paal Valery halála. Amint Párisból jelentik, a francia fővárosban
74 éves korában meghalt Paul Valery
a modern francia irodalom lírikusaesszéistája és filozófusa. Yalery a modern francia líra cgvik legnagyobb
egyénisége, számos tnagyar költőre is,
nagy hatással volt. Halála az egész
európai kultura gyásza.
— Egyévi börtönt kapatl az alcaleprók felügyeltje. Szombaton tárgyalta a népbiróság dr. Félegyházy Pal elnökletével Kovács Bálint köztisztasági
felügyelő népei lenes bűnügyét. Kovács
'az utcaseprők felügyelője volt és durván bánt munkásaival, a tavaly őszi
{kiürítéskor pedig arra kényszerítene
őket, hogy eltagyják a várost. Maga is
'elmenekült és nagymennyiségű ruhát,
'élelmiszert vitt magával, amit a gettóból szedett össze. Annakidején bu.gó
tevékenységet fejtett ki a fas.szta Nemzeti Muukakőzoontban. A tanúvallomások igazolták a vádat, ezért a népbiróság egyévi börtönre, állásvesztésre és
politikai jogvesztésre itclte. Az ügyész
súlyosbításért fellebbezett.
— Hödlger MFTR-vezérlgazgalál és
ezelke Igazgatóhelyettesi leltttggcsztellék. Budapestről jelenlik: G e r ő Ernő
elvtáru, iparügyi miniszter azonnali hatállyal felfüggesztette állásától HödigerSchluga Miklóst, a MF'TR vezérigazgatóját és Srelke Árpád igazgatóhelyettest, a hajózási osztály vezetőjét, akikről a Szabad Nép megírta, hogy tagjai
vollak az „ukrajnai magyar gazdasági
bizottságnak". Ennek u bizottságnak
célja az akkor még német megszállás
•la11 álló Ukrajna kíméletlen gazdasági
módszerekkel való kirablása volt. A két
MFTR-vezető eilcn szigorú vizsgálat indult.
— Kivégeztek Budapesten egy népellenes bűnöst. Budapestről jelentik:
A budapesti népbiróság Gcrenday-tanácsa halaira ítélte Katz József nentesmestert, a hirbedt bori
haláltábor
tgvik keretlegényét, aki a munkaszolgálatosokat éheztette, kínozta, sőt lövetett is rájuk Az ítéletet 24 órán beiül
végrehajtották.
— A Ntmzell Segély kerti ünnepélye. Jól sikerült kerti ünnepélyt rendezett szombaton este a Nemzeti Segély Káivária-utcai székházának szépen feldíszített kerthelyiségében. Az
rst, amelyen résztvclt Chajtovícs városparancsnok. a város és a demokratikus pártok vezetői és a szórakozni
vágyó fiatalság, végig családias és kellemes hangulatban folyt le. A nagyszámú kózöuséget Deák Pálma és a
Városi Szinház kitűnő művészei, Gáthy
Pál, Heller Sándor, Hotty Eva, Radnóthy Eva, Sugár Jenő és Sugár Mihály
szórakoztatják pompás műsorukkal. Az
ünnepély teljes jövedelmét a Nemzeti
Segély hadigondozó akciójának javára
fordítják. Az est sikere lehetővé leszi,
bogy a hadigondozottal: segélyeit már
B^ legközelebbi jövőben felemeljék. A
Nemzeti Segély vezetősége ezért köszönetét fejezi ki elsősorban a szereplő
művészeknek, akik a múltban is mindig
készséggel álltak rendelkezésünkre, de
• megjelent közönségnek is.
i x Ügyvédi b!r. Dr. Percnyi János
ügyvédi irodáját Takaréktár-utca 8.,
I. 4. szám alatt megnyitotta.
1

x Ügyvédi hír. Dr. Ilütfcr Béla
Ügyvédi működését Korona u. 1. szám
platt újból folytatja.
I l r Sehnlz üíyvéd
működését
így c u lő re Kazinczy-utca 6. földszint 3.
alatt folytatja.
— A Magyar Nők Derookratlkns
Szövetsége holnap, kedden csio 0 órakor a Nöoap kereten belül Gaál Jréu
gyógypedagógus taoárnó. a sövényházi
gyermeknysraltstás vezetője előadást
tart n e t t é r t problémákról. Vendégeket
sziveseu látunk
— A Nemiéti Segély felhívja La
venrter egyetemi ballgalót, hogv haladéktalanul jeteotkaizék
székházunk
Kvemiekosztálván a délelőtti órákban.

gozása. TagkÓnyvét mindenki hozza
magával, megjelenés kötelező. Vezetőség
Felhívás. Felhívjuk a következő vegvészeti szakmákhoz tartozó munkásokat, julius 26-án, csütörtökön délután
!é> U órakor tart v . d ó közös alakuló
gyMes'-.nkre. 1. Aszfalt-, kátrány-, szi|*U.'#.»«vag gyárak. 2. Ásványolaj gyáúgzében. A Szovjetunió a Otr/JT.ir- I zV «.» Fxvnilók. I Enyv-, zselatin-,
nxigt hadmövelrtek kezdetén havaaa , >..*íi •nyitó- és egyéb ragasztóanyag
utK. 4. Gázgyár (világító- és iparigadte a magvar hadifoglyokat. M» • •
nyilasok magatartása és a Vörös Had- ytagíáiV 5. Gűmíjavitó üzemek 6.
sereg két parlamenterjéuek gálád fel- Grartya- és uiécskésiitők. 7. Gyógyszervéi/e.si gvárak és laboratóriumok.
koncoilsa kényszeritette a Vörös Hadsereget, hogy ragaszkodjék a nemzet- 4. Háztartást, vegví készítményeket előközi jognak a hadifoglyokra vonatkozó állító Sietnek. 9 Kozmetikai, illatszeréi eseoclagjárak és lsboratoriumok.
rendelkezéseihez.
A levelezési engedélyből és a Szov- tt) Növényolaj-és étolajúzeniek. 11. Ola jjetunió eddigi
nagylelkűségéből re- és ztirieldolg.tzó, regeneráló üzemek.
mélhető, hogy a magyar hadifoglyok 12. Rum-, likőr-, pálinka- és gyümölcssorsa még a békeszerződés elölt — szeszfőzők, acélgyárak. 13. Szappanatnely tulajdonképpen hivatva volna gyárak és szappanfőzők. 14. Szesz-,
ebben a kérdésben dönteni —, kedve élesztő- cs pezsgőgyárak. 15. Textil- és
szőrmefestők, imprégnálók és kikészitők.
zően oldódik meg.
10. Különleges vegyészeti gyárak és
üzemek, gyufagyár. 17 Kelmefestők,
vegytisztitok és mosódák 18. Szénsav-,
szikviz- és jéggyárak. Az előkészítő
bizottság.

I

et politikai

tanácsadója,

hivatalosra

őzólte 0göngyölj
külügyminiszterrel:
• szer Jet hermány a magyar
kormány kérésére butáján;!,
begy a Szovjetunióban levő magyar hadifoglyok levélbeli érintbesésbe léphessenek hozzátartozóikkal A levelezés megindulás i ! a ma t tar külügyminisztérium
külön log a közölni.

A Szovjetuniónak ez az ujabb nagvlelkü gesztusa méltó válasz a reakció
felelőtlen suttogására a hadifoglyok

A szegedi színészek is
a julius 29'iki ünnepségek

résztvesznek
rendezésében

\7. Idei kőnyviiapokat Is az ünnepségek keretében rendezik meg
(Szeged, julius 21) A szegedi Városi
Színház müzészei elhatározták, hogy
testületileg felvonulnak julius 29-én az
ünneplők és tüntetők között A népünnepély programjából részt kérnek,
szórakoztatni kívánják • faivak és városok ünneplő népét. A népgyűlést
kórusai és zenekarral teszik színessé,
segítenek külsőségeiben is méltóvá tenni
Jtdkosi Mátyás fogadtatását. A szinház
egész diszletcző kara munkába állt már,
bogy julins 20-én feldiszitett város várja
— A magyar népdalról és népzenéről tart előadást dr. Szeghg Endre főiskolai tanár szerdán, julius 25-én délután 6 órakor a Nemzeti Parasztpárt
reudezésében (Batthyány-u. 4.1.) A magyar népdal minden barátját szeretettél várjuk az előadásra.
x A fodráazmunkaadók
kedden
este 6 órakor fontos szakmai ügyben
gyűlést tartanak az ipartestületben.
Mindenki ott legyen. Pusztaszeri elnök.
x Halálozás. Rokonainkkal és ismerőseinkkel tudatjuk, hogy édes jó
anyánk és nagyanyánk, ózv. Boldizsár
Minályné visszaadta jóságos lelkét a
teremtőjének. Temetése 24-én délután
5 órakor lesz a Dugonics-temetőből.
A gyászoló család.
x Halálozás. Bán Aladárné egyévi
deportálásból 2 liete tért vissza teljesen
leromlott állapotában 21-én szivbénulás
következtében elhunyt. Temetése 23-án
délután 6 órakor n cinteremből. Gyászoló család.

Pártkireh

a magyar dolgozók vezérit.
Szeged könyvkereskedői is az ünnep
fényének emelői sorába álltak. Az ünnepségek keretében rendezik meg Szegeden az idei könyvnapokat is. Igy az
üzemek, kerületek és tömegszervezetek
sátrai melleit a kőnyvsátrak is felsorakoznak.
Julius 29-ike Szegeden a munkások,
parasztok és értelmiségek, a fizikai és
szellemi munkások összességének nagy
ünnepe lesz.
mócsin Zoltán, Móraváros, Móra-u. 3,
Előadó Horváth József, Alsóváros, Róka-utca 21. Előadó Kálmán Endre, Somogyitelep, III. 102, este 7-kor. Előadó
Mison Gusztáv. Újszeged, Népkerlsor5.
Előadó dr. Vass Péter, Vasutasok, MÁV
Cvé. Előadó Komócsin Mihály, Postások, Vásárhelyi-sug. Postásház. Előadó
iíj. Komócsin Miliálv, Kenderfonógyár,
délután 2 órakor. Előadó Halász György
Gázgyár, déluláa 5-kor. Előadó Rudas
Ede, Dohánygyár délután ü-kor. Előadó
dr. Drégely József. Orion-bórgvár, H-kor
Előadó Széli Sándor, Gyufagyár, 2-kor
Előadó Krajkó András, Ujszegedi kendergyár, délután 3-kor. Előadó Müller
Bálint, Lemezgyár, délután 3-kor. Előadó Farkas István, Az előadásokat —
ahol azt külön nem jelöltük meg —
délután 6-kor tartjuk meg. Párttagok
megjelenése kötelező. Vendégeket szívesen látunk.
A Magyar Kanimnnisla Párt szegedi
szervezete felhívja tagjait, hogy a lakóhelyükhöz illetékes kerületi és üzemi
pártszervezetekben tagkönyvük 'kicserélése végett jelenjen meg. mert a
70.000 számon aluli tagkönyvek augusztus elsejével érvényüket vesztik.
A Magyar Kommunista Párt felhívja
az összes rendezőgárdák tagjait, hogy
kedden délután 6 órakor a központi
székházban, Kálvin-tér ü, jelenjenek
meg.
A Polgári Demokrata Párt julius
25-én, szerdán délután 6 órai kezdettel
választmányi ülést tart a párthelyiségben, Széchenyi-tér 5 , 1. em. J, melyen
sz elnöki tanács és a választmányi tagok megjelenését kéri az Elnökség.

A Magyar Kotnmanlsla Párt szegedi
szervezete kedden délután 7 órakor a
Kálvin-téri székházban központi házmegbizotti gyűlést tart. Kérjük, hogy
az összes kerületi, körzeti, utca- és
házmegbifcottak feltétlenül jelenjenek
meg.
A Kommunista Piri szegedi szervezete értesiti tagjait, hogy a számuélküli és a hetvenkétezresen aluli számmal biró tagsági könyvecskék és igazolványok augusztus 1-től érvényüket
vesztik. Kérjük ezért, hogy uj tagsági
JÖN!|
könyvre való becserélés végett min- I J F Ö N !
denki mutassa be régi igazolványát ilA
b a g d a d i
t o l v a j i
letékes kerületi, üzemi vagy tanyai
pártszervezetének.
Széchenyi Mot'.
A Mnjyar Kommunista Párt szerdai [ augusztus tt-től.
pártnapjai Tárgy: „A tömegszervezetek
munkája". Be'város, Kálvin-tér 6. Előadó Halász György, Felsőváros, RómaiKedden, julius 24-én délután 7 órai
kórut 23 Előadó Szirmai István, Rókus,
Kossuth Lajos-sugárut 26. Előadó Kö- kezdettel a fogtechnikusscgédek taggyűlést tartanak a szakszervezeti székházban, Dózsa Cy.-utca 8.
lt E L V A I I O S I M ü Z II
A Tanárok, Tanitók Szabad Szakszervezete julius 26-An, csütörtökön
Kedden premierben
és a következő napokon bemutatjuk a d. u. G órakor a városiláza közgvülési
termében előadást rendez Az előadás
magyar filmgyártás reprezentáns alkotását. mely a letűnt rezsim tiltó g cime: „Mi n fassizmus ?•' Előadó: Pikler
György. Az előadást vita követi. Venrendelkezése miatt csak most
dégeket szívesen látunk. A vitaülés bekerülhet a közönség elé:
zárása után ugyanott, 7 órai kezdettel
taggyűlést tartunk. Tárgy : a beszerzési
csoport ügyében döntés. Vezetőség
Főszereplői: Karády Katalin, Jávor
A Fodrástmankások Szabad SzakPál és l.etiolay Árpád. Ezt megelőzi szervezete taggyűlést tart a szakszerM i t l'.tr budapesti krónika.
vezeti székházban (Dózsa Gy.-utca 8 )
ZI0til**0k keiJcie : i, rn ...iine^yril d e< ici I kedden, julius 24-én d. u. 5 órai kezt«Cyr'A>é<el d ». ll-IJ6r >ij í» elój-Jái | dettel Tárgy: az u j munkabér megálVffdftí
te: -'-livKi.
lapítása és uj kollektív szerződés kidol-

Szakszervezeti

SZOVÁTi

ÉVA

hirek

Szeged Városi Színház
Igazgató

Dr Bárányi János

Műsort
Hétfőn délután 6 órakor Radnóthy
Eva felléptével: Szikik u asszony.
Operett 3 felvonásban.
Kedden, szerdán, csütörtökön pén«
teken délután 6 ó r a k o r : Cigányprímás/
Operett 3 fuvor.ásban.

Szinház

i-i

Művészet

A Magyar Nemzeti Színház
vendégjátéka Szegeden
Major Tamás mellett a Városi Szim
házban vendégszerepel a Magyar NensJ
zeti Szinház teljes együttése. Leorid
Rachmanow cimü drámáját fogják elfH
adni a szegedi szabad szakszervezete^
és a szegedi munkások rendezésében
A darab julius 28-án, szombatos"
délután G-kor, 29-én, vasárnap délMSf
3-kor és 6-kor kerül bemutatásra.

SzAK ősztől kezdve a NemzrU
Ilajnoksagban szerepel
Vasárnap Szegeden járt Nagy, i |
MLSz ügyvezető elnöke és mcgbcsxé
lést folytatóit a szegcdi sportvezetők
kel. Közölte, hogy a Labdarugó Szövet
ség felszerelési segéllyel siet a kise;ve
stíletek támogatására. Rövidesen cipő
ket és más felszerelési tárgvakat o s z t a
nak ki az egyesületek kőzött. Yöbl
más fontos probléma megbeszélése utál
az ügyvezető-elnök bejelentette, boga i ősszel ismét megindul a Nemzet
Bajnokság és abban Szeged reprezen
tatív csapata is iésztvcsz. Ez a csapa
jelenleg a SzAK, mivel lavaly ősszel i
Nemzeti Bajnokság felbomlása után el
az egyesület volt a tagja az országot
bajnokságnak. Az értekezlet tovább
során az egyesülelek képviselőt pan^
szaikat és kívánságaikat tárták az ügw
vezető-elnök elé, aki megígérte azö|
teljesítését és orvoslását.

—O-

II.MTE-DFC 6 : 1 ( 4 : 0 ) A szezos
utolsó bajnoki mérkőzésén a l I M l j
10 emberrel jálszva, fölényesen gyö
zött Dorozsmán. Góllövök: Renyhe 3
Gábor 3, illetve Molnár. Jurka volt '
biró.
Gyufagyár - Színészek 4: 1 (3:0). 1
nagy érdeklődés mellett
megtartót
mérkőzés ünnepéi} es külsőségek kő
zött kezdődött, l'ál oyufagyári igazgat
és Káldor Jenő virágcsokrot cseréitel
Nagy küzdelem után győzött a gyufa
Móra városi

2t 1(2:0).

Mozik

MaDISz—Lemesgyá

műsorát

Korzó MotI:
Ma és mindennap vérbeli ameriku
cow-boy film. Idegtépő
kalandot?
Texas I. Műsort bevezeti:
Bajesv
Zsilinszky Endre temetése aktuál'i
magvar riportfilm

DGLMAGYAltUKSZAQ
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Apróhirdetések

Kl oszlani meg belvárosi lakását
igényjogosult varrónővel. Levelet a
kiadóba (Költséget tériteks jeligére.
Összkomfortos 2 szobás, Csclédszobás lakásom elcserélném egyszobás
összkomfortosra. Címeket: (Lehetőleg
a Belvárosban* jeligére kérek.
Különbejáraln bútorozott szobát ke
resek. Címeket (Azonnal* jeligére a
kiadóba kérek.
Bnlorozetl szoba kiadó. Elclka-sor
12. szám.
Egyedölilló jobb nő külőnbeiáratu,
féregmentes üres szobát keres. Valériatér 11, ajtó 3.

Szeged váró* polgármestere.

11945 luUtff 24.
Magyar Államrendőrség stéged!
főkapitánysága.

20.728-1915. III. sz.
Tárgy: Nemzett Segély-bélyegillelék 257-1945. eln. as.
FELHÍVÁS
felemelése.
Adás-vétel
Tekintettet orro, hogy Szeged vároa
Hirdetmény
területén as elsőrendű közszükségleti
A
Nemzeti
Segély
szegedi
vezetőVennék egy bőtejú fejőstehenet
cikkekkel való feketézés, vaiamint a
sége állandóan emelkedő kiadásainak szesztilalmi rendelkezések ellenére szo«
hlsóváros. Dobó-utca 51.
fedezésére a szervezet támogatását szesitalok, bor, de különösen pálinka
Kétéves fekete arabs mén, here
célzó rendelkezésekben fl cukrászdák árusítása rendkívül nagy méretekel
tzéna, pararsztkocsi eladó. Ugyanott
;
Szeged
és mozik igénybevételével kapcsolato- öltött, szükségesnek tartom
ves családos béres felvétetik. Zászlösan megszabott Nemzeti Segély-bé- város közönségét újból és egyben nyo*
atca II a.
matékossn figyelmeztetni, hogy a közlyegillelék felemelését kérte.
Eladó ebédlökredcnc, asztal, mosdó
szükségleti
cikkeknek a közellátási
A kérelemnek megfelelően a 4723— kormánybiztos
ökrök, képek, üvegek, nyugágy, szé
által megállapított árai*
1945. IV. sz. határozattól eltérően hoz feltétlenül ragaszkodjék, ipariga*
ick. Hajnalra. 27.
cukrászdáknál az eddigi 20 fillér he- zolvány, kereskedelmi jogosítvány nét*
Kőlejtt tehén hatliónapos fiával el
lyett a Nemzeti Segély-bélyegillelékct kül árusítással senki ne foglalkozzék,
idó. Érdeklődni lehet: Algyő, Szc
Csere
a szeszesitalok forgalomba hozatalától
50 fillérre felemelem.
jedirat 20., füszcrúzlct.
A 10.102—1945. pra. sz. határozattól pedig tartózkodjék.
írógépek, számológépek ismét kap
Kukoricát adnék cukorért Alsó- eltérően mozinál 10 pengős helyárig
Mindazokkal szemben (árdágitók, fe*
íalók Szcncsi irodngépnagykercskcdő
_
50 fillér, 10 pengős helyáron felül ketézök, szeszárusitók, iparengedély,
léi, Szt. Mihályra. 9. Bemutatás dél város. Dobó-utca 51.
Cipész se gr d 'parafamunkára és egy 1 pengő, 20 pengős helyáron felül kereskedői jogosítvány nélkül árusítók)
alán 3—G-ig. Használt gépek vétele.
akik a fenti rendelkezéseknek a jövő*
Vörösréz fürdőszobakályha, vasaj- javitó felvételik. Kölcsey-u. 4.
2 pengő Nemzeti Segély-bélyegille- ben eleget nem tesznek és to*
M
Malacot
keresek,
5
hónaposat,
férfi
tók, ablakok és ajtók üvegezve eladók
lék lerovását elrendelem.
vábbra is feketézéssel, árdrágítással
l'ungária Szikvizgyár, Szeged, Báró ruhával cserélek, vagy fizetem. Borbás
Ezen határozat iulius 15 tői lép foglalkoznak, láncolnak, szeszesitalokat
utca
19.
lósika-u. 27.
éleibe.
ámítanak, az Ideiglenes Nemzeti Kor*
mánynak az újjáépítési közmunkakö*
Eladó a Ballagilónál levő 308 n-ől
Szeged, 1945 julius 19.
telezettség
szabályozása tárgyában ki*
telek. Érdeklődni lehet: Mórara. 6.
Róna sk., tanácsnok.
adott <,000—1945. M. E. számú rende*
Kárlalógép eladó. Huszárra. 6.
letének IX. szakasz 4. pont 2-ik bekez*
Argamanwönvfg, 3x4 m', kifogásSzeged város polgármestere
dése értelmében 6 hónapi tartós közlalan állapotban eladó. Thália, Kárászmunkára való beosztásra teszek javas*
21.170-1945. III. sz.
utca 11. szám.
garantált 98 százalékos réztartalatot a törvényhatóság első tisztviselő*
Félhálé eladó, bútorozott szoba kilommal P A v i l f i e i SzentháromTárgy: Borfogyasztási adópótlék és jénél.
adó. Érdeklődni dr. Grosser Jókai-u. 5.
kapható I l d i U Ü » I S á g - u t c a 27.
Szeged, 1945. julius 20.
szeszfogyasztás! különadó bérc
Egy hároinhónapos malac eladó.
zelése.
Diezfalny, főkapitány.
Délelőtt 9—12 és délután 2—5-ig.
Érdeklődni Anriz-utca 23b.
Véghatározat
Egy lőcsőskocsi, egy stráfkocsi, egy Viszonteladóknak á r e n g e d m é n y .
Meghívó
éves üsző eladó, Somogyi-telep, X. utca
Szeged
város
tanácsának
1945
ju.4
Szegei•
tagrádl
Takarékpénztár
621 sz.
Szeged város polgármesteré.
lius 17-én tartott ülésen hozott hatá- részvényeseit az (intézet székházában
Két tizhónapos sertés eladó Tündér 21.575-1945. E. sz.
rozat alapjáu a kővetkezőket rende- Szegedén, 1945 julius 30-án délután
utca 20.
4 órakor tartandó
Egy jókarban levő nöi kerékpár el
Tárgy: Várost nyugdijasok arcképes lem cl:
A
1C.C43—1945.
n
r
.
számú
végha•dó Hétvezér-utca 48.
igazolványának 1945. évre szóló
rendkívüli közgyűlésre
tározat kicgésziléseképpcn a borfoRarackmagat veszünk. Kálrária-u. 1.
érvényesítése.
az
intézeti
11, 12 és 13-ik
gyasztási és szeszfogyasztás! szemlc- §-ai alapjánalapszabályok
tisztelettel meghívjuk.
ivvcl nem rendelkező bor- és szcszFelhívás
A közgyűlés megtartását a magyar
szállilmányoknak Szeged város közFelhívom Szeged város nyugdíja- igazgatási területére érkezésekor bor- pénzügyminiszter az ideiglenes nemzeti
kormány 3100—1945. M. E. számú renAdójegyes békebeli
sait, akik a vasúti arcképes igazolvá- fogyasztási adópótlék címén lileren- delete
alapján G .531—19!>. IV. a. szám
CIGARETTAPAPÍR nyaikat 1945. évre érvényesíteni kí- kint 50 P, szeszfogyasztási külön- alatt engedélyezte.
vánják, hogy igazolványaikat a városi adó ctméu pedig literenkint 150 P
Szeged, 1915 julius IG-in.
Hr«twx«?, , , a i í , b " k a P h a t ó
számvevőségnél (városi bérház, II. 14) fizetendő, figyelembe véve a fenti
Szeged-Csongrádi TakarékGARDOS1, Szentháromság-u. 27_
legkésőbb julius 25-éig adják be.
számú határozatban foglalt termelői
pénztár
Szeged, 1915 julius 20.
árak
százalékos
adóztatására
vonatigazgatósága
nevében
Különfélék
Dr. Pálfy sk., h. polgármester. kozó rendelkezéseket.
Dr. Kiss Ferene sk , alelnök,
Utasítom a városi fogyasztási adóAranyal, briliánst, ékszereket, ezüstöt,
hivatal vezetőjét, hogy a fenti rende- A rendktvUli közgyölés napirendjei
kar- és zsebbeli órákat vásárotok
letem betartását saját közegeivel a
Laczkó, órás és ékszerész, Kárász-u. 14.
1. Jegyzökönyvezető, valamint három
a sacliarin, Rolbart penge és legszigorúbban ellenőriztesse és a hitelesítő kijelölése
Megrongált épületek, lakások helypipereszappan kap'ható nagy- borfogyasztási adópótlék és szeszfo2. A működésükben nem akadályoreállítása. átalakítása Köhler J. épitöban és kicsinyben G á r d o s l gyasztási különadó behajtásáról gon- zott igazgatósági tagok lemondása és
i lestcrrcl. Retck-u. 43. Szakvizsgára
Szentháromság-utca 27 szám. doskodjék.
határozalhozatal a részükre, valamint
előkészít.
— mivel az igazgatóság megbízatása
A
borfogyasztási
adópótlékkal
és
a
Fajtiszta angóranyulak kaphatók. Szeged város Közellátási Hivatalától.
is lejárt — a működésükben
szeszfogyasztási különadóval kapcsola- egyébként
Leni.yel-u. 14.
akadályozott
igazgatósági tagok részéra
•1G19—1915.
tos és az adóköteles részéről törté- is a felmentvény megadása tárgyában.
Bárányok, továbbtartásra eladók,
Tárgy: Tej jegy kiadása. nő bármely visszaélés a veszélyezte3. Tíz igazgatósági tag választása
Oamjanich-utca 12.
tett adóösszeg 2—10-szcrcséig terjedő három év tartamára.
Hirdetmény
2 teljesen n] diófaágy eladó, műpénzbirsággal büntetendő, mely ösz4. A felügyelőbizoltság kiegészítést
asztalosnál, Felsőtiszapart 23.
A Közellátási Hivatal éricsitt az szegnek 50 százaléka a városi sze- hat tagra.
1—2 éves gyermekek részére kiadott gényalapot, 50 százaléka pedig a fel(A«- és a betegek részére kiadott fedezőket illesse.
Foglalkozás
Figyelmazteléi: Azon részvényesek,
(B«-jegyck birtokosait, hogy a tejjegy
akik a rendkívüli közgyűlésen szeméA
borfogyasztást
adőpötlék
és
a
Vidéki nagy malom azonnali belé- megrendelő szelvényeket az elosztó
lyesen vagy meghatalmazottaik utján
pésre keres fögépészt, fűtőt, molnár- kereskedőknél vagy a Zöldkcresztnél szeszfogyasztási különadó kezelésével résztvenni kívánnak, kötelesek részvémegbízott
hivatal
intézkedése
ellen
segédeket. Érdeklődni reggel .7—9 és adják le.
nyeiket a közgyűlést megelőzőleg legaelsőfokon a polgármesterhez van he lább három nappal az intézet pénztá*
este 7—9-lg, Lengyel-u. 8.
A kereskedők és a Zöldkereszl nz Iye bélyegkötcles fellebbezésnek. A
Tanyást felszerelt szőllőblrlokra, összegyűjtött megrendelő szelvénye- fellebbezés benyújtásának határideje ránál Szegeden elismervény ellenében
letétbe helyezni.
akár szakmány, akár részes müve- ket adják le a Központi Tejcsarnok
a
megtámadott
intézkedés
tudomásra
A rendkívüli közgyűlésen minden részlésre keresek. Érd.: Lengycl-utca 6, Rt.-nál, vagy a Szegedi Tejüzemnek,
jutásától 30 nap. A polgármester ha vényes az intézet pénztáránál a megszareggel 7 - 9 . este 7—9-ig.
amelyek a tejet kiadják.
tározala ellen fellebbezésnek van he- bott időben letett, nevére a rendkívüli
Kiszolgálón* leivétetik. Attila-utca
Szeged, 1945 julius 18.
lyo
a közigazgatás! bizottság adóügyi közgyűlést megelőzően legalább két hó7. szám, cukrászda.
nappal átirt minden részvény után egy
albizottságához
a megtámadott hatá- szavazatot
Közellátási
HIvataL
Cgyes fiukat tanulónak felveszünk.
gyakorolhat.
rozat
kézbesítésétől
számított
15
naBille-lakatosüzcm, ösz-u. 6.
A személyesen meg nem ielent rész*
pon belül.
vényes magat csak szavazatképes réaai
Megbízható, Jólszámolő kocsis, aki
Jelen határozat jóváhagyás végeit vényes által képviseltetheti. Testületek,
a szakmában jártas, felvételik. Hun- Elsőrendű, fiatal
a belügyminiszterhez felterjesztendő. intézetek, kereskedelmi cégek, kiskogária Szikvizgyár, Szeged, Báró JóA határozat élelbelép a másodszori rúak, gondnokság alatt állók törvényea
sikára. 27.
r I
| « | rgn® sürgősen keresek . P e r t e k l "
képviseltet*
közzététel napján a belügyminiszter meghatalmazottaik által
Házivarránö fehérnemű, felsőruha, jeligére, a kiadóba.
hetik magukat a közgyűlésen, még hu
jóváhagyásának bevárása nélkül.
gyermek ruha javítást és alakítást válaz utóbbiak nem is lennének részvó*
Szeged, 1945 julius 17.
lal, Zoltán-u. 13.
Magyar Államrendőrség szegedi
nyesek.
Fiatal leányt k i f u t ó n a k felveszek.
Róna sk., tanácsnok.
fökapitánvsáea.
Egyebekben a fenti rendkívüli köd*
Falus
bélyegkereskedés,
fogadalmi
gyűlésen a részvényesek által gyako<
12358 1945. szám.
templommal szemben.
rolható jogok tekintetében a 3100—
R e d ő n y | a v i t á s o k a t s z a k s z e r ű e n készít
M e g j e l e n i a fasiszta
1945. M. E sz. rendelet 2. 3. 3-lk ét
FELIIIVAS
R E D Ő N Y IPAR,
Református-palota,
4-ik bekezdésében foglalt rendelkezései
Az
ideiglenes
és
állandó
tartózkodási
ós
szovjetellenes
könyvek
„Anna" melegforrásnál.
ai irányadók.
újbóli felülvizsgálatával
t j j e ' . l őrnek n y u g d i j a i e m b e r t fel- engedélyek
jegyzéke
mmmtmmummmmmmn^—ma—rni
kapcsolatban felhívom a háztulajdono- részletes
veszek, Z á k á n y - u t c a 44.
sokat, illetve házfelügyelőket, hogy a
Főszerkesztő: Szirmai István.
A jegyzéket Szegeden egy tárházukban lakó, mult év október 15-e
FcIelÖ3 szerkesztő: Gárdái Sándor*]
gyaló bizottság állította össze
után beköltözött, nem szegedi illetőségű
Lakás
a Magyar Közlönyben megFelelős kiadó: Konc* László, ^
egyének bejelentő lapjait felülvizsgálás
jelent első hivatalos jegyzék
Kiadja:
Bulorozall szoba fürdőszobával 1—2 céljából augusztus l-ig a városháza I.
felhasználásával.
Hírlapkiadó KIL
személynek kiadó. Vitéz-u. 15, emelet. emelet 5. számú szobába betekintésre
Szerkesztőség: Jókai-utca fl
Í" Kapható a l)élnial>arnrszág
KüUiubejáratn bútorozott szobát ke- szolgáltassák be.
Telefon; 293.
Maduhivatalalian
Szeged,
1913.
julius
21.
resek a Belvárosban. Lev. zSürgőst
és a könyvkereskedésekben.
Kiadóhivatal:
Kárikx-uK* K
jeligére Szcjjed4 ijostrpsjaölc.
Diczíalniy sk., főkapitány'
Telefon: 25.

Rézgálic

Kereskedik!

Megérkezett

szabásznőt

