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A szöyefséjEfescIi visszautasították
Japán békeajánlatát
A berlini értekezel ulán felszólítják Japánt
a feliétejnélküli megadásra
A németek által fizetendő jóvátétel 56 százalékát a Szovjetunió kapja
A törökök által megszállt Örményország a szovjethez való csatolását kért
A három nagyhatalom vezetőinek
berlini megbeszélései az elmúlt hét
végéig megszakítás nélkül folytak. Ebből azt következtetik, hogy sürgősen
r .eg akarnak fogalmazni bizonyos határozatokat, hogy Churchill miniszterelnök csütörtökre visszautazhasson
1 mutonba az angol választások eredti lényének kihirdetésére. A nagyhatalmak moszkvai jóvátételi tanácskozásán megállapodás jött léire. A megtgyezés szerint
a termeszeiben fizetendő német
Jóvátételi adósság 56 százalékát
a S/orjeluutj,
2 2 - 2 2 százalékát
az Egyesüli Államok és Anglia
kapja.
A jóvátételre bizonyos fcdezclct ad n
külföldön levő német vagyon. Truman
einök megbízásából amerikai szenáInrok bizottsága járt Európában és
nyilatkozatuk szerint
Magyarországon és Argentínában egyenkint 300
millió, Svájcban 500 millió dollár érKkü néinclgyanus lőkc
rejtőzik.
Luxemburgban is nagy német vagyonok vannak. A bizottság véleménye
kvérint minden kUlttlldön levő né-

met varyont cl kell kobozni.
Amerikai és francia hírek szerint
julius 12 és 15 között japán megbi
zotlak érkeztek Okinavából Washingtonba és magukkal vitték Japán békeajánlatát.
Japán felajánlotta, hogy az Bsín e s elfoglalt területeket kiüríti,
ezzel szemben Itérl, hogy ne
bántsák az uralkodóházat és ne
száüják meg Japánt • szövetségesek. A békeajánlatot visszaüti,
tüe'ták. Washingtonban ngy tntfják, hogv a berlini értekezlet
ntán ujabb kapituláció* felszólítást Intéznek Japánhoz. Ennek
megfelelően Truman elnök kaptInláriós javaslatot terjesztett elé.
Hir szerint még csak a japán császár
sorsára
vonatkozóan törtéül*" megegyezés. A japán front eseményei kőzött jc'eniös a kinai csapatok 45 mérföldes arcvonalátlörése Formoza-szlgelén. A kinai állások megerősítése
ulán a szövetséges partraszállás lehetőségével is számolnak. Sanghai célpontjait hélfőn délelőtt száznál több
szövetséges bombázó lámadia.

A nagy európai és távoikcleti kérdések mellett sok kisebb nemzetiségi
probléma is megoldásra vár. A moszkvai rádió newyorki jelentés alapján
közli, hogy a haladó örmények nemzeti tanácsa felhívást intézett Truman
elnökhöz, Sztálin generalisszimushoz
ós Chnrchill miniszterelnökhöz, melyben

kiveteH • Törökország által
megszáll
örmény
területek
Szovjet-Örmény országhoz
valá
csatolását.
Az amerikai macedón
szervezetek
tiltakozó gyűléseket rendeznek a macedón népnek az athéni kormány által való elnyomása ellen. A görögök
amerikai tanácsa emlékiratban kérte a
három nagyhalalom vezetőit, bogy a
yaltai határozattuk érteimében nemzetközi bizottság ellenőrzésével tartandó választásokkal oldják meg n válságot. Ezzel szemben a ncmzclck közötti együttműködés szép példáját adta
Olaszország, ar, oly Parry miniszterelnök nyilatkozata szerint a Genovától 20 mérlöUaylre levő Savona
kikötőt Svájc rendelkezésére bocsi:ja.
Legalább is ezt állítják — most. A ná-

Aralás ulán 1c kell állilanl a hankópréstl civezérek kiközösítették Streichert, a

Stürmzr volt főszerkesztőjét. Véleményük szerint Streicher a felelős bűnös
a borzalmak felidézésében.
Göring kijelentette, nem hajlandó
közös asztalnál ülni Streicherrel. Az
amerikai parancsnok közölte foglyaival,
bűnösségük fokit majd nemennek els8 sikerei máris mulalkoznak. hogy
zetközi törvényszék állapítja meg. A
Ezután Révai elvtárs rámulatott német
bűnösökre vonatkozó rendeletearra, hogy a reakció ma gyakran kom- ket ugyanakkor
megszigorította.
munista mezben jelentkezik és sokszor
a parasztság védelmezőjeként lép fel,
szembeállítva a falut és a várost. A továbbiakban kimerítően foglalkozott az Elfogták Pavetics
Antét,
ország gazdasági állapotával. Kifejtette,
Horvátország
hóhérját
hogy a demokratikus kormányzat feladata az aratás után leállítani a bankó(Róma, julius 21) A „LibcrSlamna"
prést és megszüntetni az inflációt. Ha ugy ér'esül, hogy a szövetségesek elfoga parasztság eleget tesz a terménybe- ták Ante Paveiicset, a „függetlena horszolgáltatási rendeletnek és a munkás- vát állam poglavnikját.
A lap értesüság teljes erejével résztvesz az ország lése szerint a volt poglavnikot
többedújjáépítésében, ez sikerülni is fog.
magával a klagenfurti
fogolytáborba
ooo
szállították.

Révai József elvtárs beszéde
a Kommunista Párt ceglédi nagygyűlésén
Budapest, julius 24 (Saját tudósítónk
lelefonjelcntése) Cegléd főterén mintegy
liz ^zer ember vettrérzt a Magyar Kommunista l'árt nagygyűlésén és résztvettek azon a többi demokratikus párto'c képviselői is. Kovács Kálmán igazságügyi államtitkár beszéde után Révai
József, a nemzett főtanács tagja, a
Szabad Nép főszerkesztője emelkedett
szólásra. A kormány összetételének
megváltozása — mondotta — nem egyszerű személycsere, hanem a dernokr :cia sikere és a reakció veresége. A
kormányban most már többségben vanpa'; az őszinte demokrata elemek. A demokrácia ellentámadásba ment át és

Az elfogott nácivezórok
előtt lovetitettók a bolseni haláltábor
borzalmairól készült filmet
CJőriDg, Ribbenlrop, Strelchcr és Frank a nézőiéren
'Newyork, julius 24) Az amerikai
HÓ riportot közöl a luxcmburi Moní< ben fevö inlernálótáboibau őrzött
hé.uet háborús bűnösök életéről. Az
jau erikai parancsnok — ino .ttja a br6z moli) — elhatározta, hogy a német
yo iosztevőkkel megízlelted a nemet haló lábúról

borzalmait.

Gór inget, Kibbenlropot, Julius Streicb rt is több más hírhedtebb náciveaé t egy szöges drótkerítéssel körülvett
h f - b a záratta, ahol levetítette előttük a

belseni haláltáborokról készült eredeti
fel vétele kei.
Valamennyi nácivezér elborzadt a
szörnyűségek láttára. Ribben'.ropp öszszegörnyedve ült székében. Frank, a
vérszomjas csehszlovákiai gyilkos vereitík l z-.tt és zsebkendővel törölgette a
no.nio
'4f. Streicher rosszal lett. Göring
l
:ö. mb rn üil •zékében ét néha mosoliju hízta a száját. J'-lleinző a nácivezérei gondolkodásmódjára, hogy fogalmuk sciu volt a szörnyűségekről.

r. vtr. m. tr. — ira

Mára mai napon kiosztják
a napilapok között nz oroszok által felajánlott papiri
Budapest, julius 21. (Saját tudósítónk
tclefonjelcn'ésc.)
lh'in Antal iparügyi miniszternél
szomba'on értekezletre gyűltek össze a
pártok képviselői, a lapkiadók és a
papírgyárak vezetői. Az iparügyi miniszter közölte, hogy haladéktalanul
miniszteri biztosokat küld ki az ország
liárom legfontosabb papírgyárába. Értesülésünk szerint a biztosok kinevezése
a keddi nap folyamán már meg is történik Az értekezlet résztvevői megállapodtak, hogy augusztustól kezdve
három gyárban legalább 50 vagon rotáciösnapirt termelnek naponta, ha a
szükséges nyersanyaghoz és szénhez

r

n a

| hozzájutnak. A termelés megnyitásáig 1
>a Puskin kövei által felajánlott 2SO
o gon papírral fedezik a
napilapokszükségletét. Ennek kiosztására
már a.
mii nap foltjamin sor kerül.

Ernyei István
háromévi
börtönbüntetéséi
helyben*,
hagyta a nephiróságoh
országos
tanácsa
(Budapest, julius 23) A szegedi népügyészség — amint emlékezetes — vádat emelt dr. Ernyei István szegedi
kórházi főorvos ellen, népellenes b ú n - l
tett cimén. A vádlott a szélsőjobboldali *
Meskó Zoltán volt tábornok-orvos leg- 1
szűkebb környezetéhez tartozott, a sze* '
gedi orvosi kamara titkára volt én
egyebek között olyan határozat meghozatalát sürgette, hogy vonják e l
azoktól az OTBA és OTÍ-segéiyt, akik:)
zsidó orvossal végeztetnek mülétet vagjr '
kezelést. A szegedi népbiróság, a terhel®
bizonyítékok figyelembevételével, 3 évi
börtönre itéite Ernyeit Fellebbezd*
folytán az ügy a népbiróságok o r s z á gos tanácsa elé került, amelynek Bojtha—
tanácsa helvbenhagyla az I. fokú ité-,
letet. Megállápitotta az Ítélet, hogy *.<
vádlott cselekménye különösen népellenes, mert az orvos megválasztási
mindenkinek a legszemélyesebb jogait
(MTI)
|

Fontos
intézkedések
a.megrongált
épületek
kötelező
tatarozásáról
(Budapest, julius 2J) Az ujjáépiléji}
minisztérium a vasárnap megjelent
tetőfedési rendelettel kapcsolatban a s
érdeklődés megelőzése és miheztartá*
végett közli, hogy olyan rendelkezések
készülnek, amelyek szerint a háztulajdonos takarék- vágy .olyúszámlahelútjeit?
a tetőfedési költségek erejéig felszabadit**
ják. Ezenkívül a tervek szerint gon"
doskodás történik arról, hogy a vár
megyék, városok és egyházak kifejezet
jólékonycélu intézmények tulajdonában
levő iskolák kórházak, magánlakások^
bérházak tetőfedési munkálatai, a m e n y * '
nviben a tetők háborús októl szeuvexM
ték kárt, a közmunkaváltságalap ti-í
mogatásáva! végezhetők el. MTI)
'

Különvonatok hozzák baJ
a falvak nópót
a iulius 29-1 ünnepségekre
(Szeged, julius 24) Nemcsak pártunk
szegedi szervezete, hanem falusi pártszervezeteink is iazasan készülődnek a
julius 2b i népünnepéllyel egybekötött
nagygyü ésre. Ezen a napon pártunk
országszerte tart aratőünnepéiyeket, da
valamennyi közül kimagasló jelentőségű
lesz a szegedi, amelyen pártunk vezó
re: Rákosi Mátyás elvtárs, további <
központi vezetőség másik nagy alakja
Rajk László elvtárs is jelen lesz.
munkásság és parasztság együtt
nepli meg az első szabad aratást
újjáépítés eddigi eredményét.
Hogy a vidék megfelelően képvi
hessa magát az ünnepségeken, háro.
különvonatot állit be a MÁV fulit
29-ére: Szentesről, Orosházáról és M,
kóról. De a parasztság ünneplő tömi
gei nemcsak vasúton jönnek Szeged
mert a falvak népe kocsikon és gyal
szerrel is megindul ezen a napoi
Egész biz.to.an felejthetetlen óiméi
lesz, amikor az ünnepélyesen feldis
tett és a mezőgazdasági munka jeli A
peivcl ékesített kocsik végigvonulnak)
szegedi utcákon és az ünneplőbe öltö
zölt parasztság, leipántlikázott férfial
és magyarruhás leáuyok a munkások
kai és értelmiségiekkel, a város dolga
zóival együtt ülik meg közös, nagy un
uepüket.
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Szeaeden letaríóztaHák
dr Hollóssy Antal
törvényszéki bírót,
aki Turul-vezér volt
/Szeged, julius 24) A vásárhelyi
polilikai rendőrségtől értesítés Jött,
bogy a szegedi törvényszékhez beosztott dr. Ilollésy Antal birót a rendBrség tartóztassa le, mert a nevezett
|i
vásárhelyi jobboldali élet egyik
legagresszívebb harcosa és a fasiszta
|TuruN Bajtárs! Egyesület Dominusz
fővezére volt. Hollósy a Délvidék
Megszállása 6la Újvidéken teljesített
kzolgálatot mint járásbiró és a Vörös
Hadsereg bevonulása után Szegedre
lőtt és törvényszéki
megbízottként
jikarla kikerülni a demokrácia büntetését. De Hollósy >bnjtárs< rosszul
kzámtlott, mert a vásárhelyi politikai
kendőrség rájött hollétére. A szegedi
rendőrség politikai osztálya letartóz
latta Hollósyt és Hódmezővásárhelyre
kzállitja, ahol népbiróság elé kerül.

A törvényszék elvi ietenfőségti döntése egy visszaperelt zsidó
üzlethelyiség
ügyében
('Szered
város,
ftmint ismeretes, 1941-ben a fasiszta
kormány rendeletét túllicitálva felmondott minden zsidó bérlőjének.
'Antikor aztán a deportáltak hazaérkeztek, régi üztethelyiségctkbcn' u j
bérlőket talállak és Szeged városától mint háztulajdonostól üzlethelyiségük visszaadását kérték.
! A város (Jngár Irén baromfikercskedő kívánságára fel is mondott Gyo>al Imre vaskercskedőnek, aki azonban a felmondást nem fogadta el.
' Dr. Csonka Miklós tiszli főügyész a
város képviseletében próbapert indított Gyovai Imre ellen és a járásbíróságtól az azonnali hatályú felmondás
érvényességének kimondását kértei A
Járásbíróság elutasította a várost körehetével azon á cimcn, hogy a jelenlegi bérlő a felmondásra nem szolgáltatott okot.
A tiszti főügvész fellebbezése alapján a szegedi törvényszék fellebbviteli tanácsa dr. Ilódy István elnökletével hétfőn foglalkozott a fellebbezéssel.
: — A fegyverszüneti egyezmény
Ülnpján és az azt követő magyar kormányrendeletek értelmében a fasiszta uralom mindazon tőrvényei és rendeletei, amelyek az ország lakosai
között vallási vagy faji alapon különbségei lettek, hatályukat veszteilék és érvényteleneknek tekintendők.
A fasiszta jogfosztó törvények és rendeletek nem a magyar nép akaratát
fejezték ki, hanem egy, a nemzet
byakára telepedett némctbérenc társaság tiszavirágéletü parancsai voltak
— adta elő a tiszti főügyész helyetteseként dr. Nával Dénes ügyvéd a
város álláspontját.
i A törvényszék közel kétórás tanácskozás után a járásbíróság ilélefét teljes egészéhen megváltoztatta,
he'yl adott Szeged város kérelmének
ét kötelezte Gyovat Imre vaskereskedő a'pfrest. hogy a városi bérházban béreli üzlethelyiségei ezcvl augisitns elsejének déli 12 érájáig
•rilse kl. Kötelezte továbbá az alperest arra Is, bogy a felmerült összes
perköltséget megfizesse.
Hogy az alperesnek határidőt engedélyezett a kiköltözésre és azt az u j
lakhérnegyed első napjaiban állapította meg, azt igen érdekesen indo
holta meg a bíróság. A demokráciának
az a célja, hogv minél lőbb életképes egzisztenciája legyen, ennélfogva
— mondja az itélct — figyelemmel
kellett lenni art-a Is, hogy a'jelenlegi
bérlő tönkre ne menjen és módjában
legyen mcgfolelő üzlethelyiségét találni, ahol iparát folytaihalja.
A törvényszék elvi Jelentőségű döntése rendkívül fontos mindazok számára, okik a jogfosztó fasiszta tőrvények és rendeletek érle!mél>cn lakásuka\ illetőleg
üzlethelyiségüket
'kivesztették.

Rákosi Mátyás bejelentMte:

Néhány napon belül napirendre kérül
a szénbányák államosításának ügye
(Budapest, Julius 24) A .Szabadság* írja: Rákosi Mátyás vasárnap délután Tatabányán beszédet mondott. Kijelentene,hogy
a Kommunista Párt ígéretéhez képest néhány napon belül napirendre kerül a szénbányászok régi vágya a szénbányászai államosdása. Beszéli a széntermelés nagy jelentőségéről. A bányászok élelmezési helyzetének nehézségeiről Is beszélt. BeJelentelte. bogy ezentnl a tatabányai bányászok a budapesti ipari munkásokkal egyenlő élelmiszerellátásban részesülnek. (MTI)

„A széles népi rétegeknek joguk van
arra, hogy Szegeden
a
tudományok
univerzitásához
hozzájussanak"
Elkészült a törvényhatóság felirata az egyetem jogi karának
visszaállítása érdekében
(Szeged, julius 24) A legutóbbi törvényhatósági közgvülé — amint emlékezetes - - foglalltoz t a kultuszminisztériumban tartott gyetemi értekezletnek azzal a határozatával, hogy
egyelőre nem állítják fel a szegedi
egyelem jogi karát A közgyűlés nagy
megütközéssel vette tudomásul a határozatot mert nem sokkal
előbb
Teleki Géza kultuszminiszter kijelentette az egyetem előtte megjelent küldöttségének, hogy a szegedi jogi kar
az ősszel megkezdheti működését és
felhatalmazást adolt dr. Riesz Frigyes
rektornak, hogy a felvételi hirdetményt
eszerint fogalmazza meg. A törvényhatósági bizottság mindjárt el is határozta, hogy feliratot intéz, a miniszterelnökhöz, valamint a kultuszminiszterhez és kéri az egyetem jogi karának
haladéktalan megszervezését. A felirat
szóvegét most készítette el dr. Bakos
Géza tanácsnok, a kulturügyosztály vezetője és ebben éles okfejtéssel mutat
rá Szegednek a jogi karhoz való jogára.
A felirat hivatkozik arra, hogy a
törvényhatóság a demokratikus pártok
ösgzéstfSgérnevében hozta meg •határozatát, hogy kéréssel fordul a kormányhoz a - j o g ' kar haladéktalan felállítása
érdekében.
„Szeged törvényhatósági bizottsága
önmaga
felett
mondana
ítéletet — irja a felirat —, ha nem i'.élné el
súlyosan a vallás- és közoktatásügyi
miniszternél tartott ankét azon magatartását, amely a szegedi egyetem jogés államtudományi karának visszaállítását célzó mozgalommal szemben legitimizálni látszik a letűnt
politikai
rendszer egyik rosszemlékű szereplőjének, Hóman Bálint volt kultuszmi-

niszterek azon kezdeményezését, amely
a jogi kartól való megfosztásunkat
eredményezte. Ha valamikor, ugy ma,
a demokratikus átalakulás napjaiban,
fokozottan szükség van arra, hogy jogi
tudás fegyverévei felszerelt és világosan látó hallgatók ujabb, meg ujabb
csoportjai kerüljenek ki Szeged egyeteméről. Ez az egyetem nem elsorvasztásra ítélt egyetem akar lenni, hanem virágzó helye az Alföld kultúrájának.
A továbbiakban a kulturális decentralizáció fontosságára mutat a felirat,
majd arra hivja fel a kormánytényezők figyelmét, hogy a széles népi rétegeknek, amelyek a szegedi egyetem
hallgatóságának eddig is jelentős részét képezték, megvan a joguk arra
hogv Szegeden a tudományok univerzitásához hozzáférjenek és ne legyenek
elzárva annak egyik igen jelentős területétől.
Hivatkozik azután a felirat arra a
jelentős anyagi áldozatra, amelyet a
város eddig egyeteméért hozott, majd
Szeged és a délvidéki városok nevében
kijelenti, ezek érdeke megköveteli,
liogy fiainkat és lányainkat tsn-ilrnátiyaik elvégzése céljából ne kelljen a
messze fővárosba küldeni, amikor köztudomású, hogy a főváros fokozott
élelmezési nehézségekkel küzd. Szegeden az ifjúság befogadására alkalmas
internátusok részben sértetlenek, részint csekély befektetéssel rendbehozhatók,
A közgyűlés feliratát már el is küldték Budapestre a miniszterelnök és a
kultuszminiszter címére, kérve, hogy
terjesszék azt a minisztertanács elé.
—oOo—

Miért nem hajtják végre a szegedi
utcanév változtatásokról szóló
határozatot?
Nincs pénz a löbbezer házszámtábla elkészíttetésére
Minden átkeresztelt utcába egyelőre csak egy uj névtábla kerül
(Sáeged. julius 24) Emlékezetes, hogy
a törvényhatósági közgyűlés a demokratikus idők kívánalmainak megfelelően egész sor szegcdi utca és tér nevet
megváltoztatta. Több, mint egy hónap
telt már el a névváltoztatások óta, az
elkeresztelt sz> gedi utcák azonban még
must is régi feudális- es fasiszlaemlikü
neveiket viselik. Kérdést intéztünk dr.
Bakos Géza tanácsnokhoz, a városi kulturügyosztály vezetőjéhez, bogy miért
késik az utcák átkeresztelésének végrehajtása?
Bakos tanácsnok elmondotta, hogy
a város már el akarta készittelni az
uj név- és házszámtáblákat, meg pedig
öntött vagy kovácsolt vasból, ehhez
azonban egyrészt r.etn tudott elegendő
anyagot kapni, másrészt ez olyan
sokba kerülne, hogy a város most érre
nem talál fedezetet költségvetésiben

nem is szólva a zománctáblákról, amelyeknek elkészítése most szintén lehetetlen anyagbeszerzési nehézségek miatt.
Közölte a tanácsnok, hogy a legutóbbi
tanácsülés ugy határozott:
kézifestésü
bádogtáblákat
készíttetnek,
egyelőre
minden ujnevü utcába egyet s rtiajd ha
a város anyagi helyzete megengedi, az
utca másik végét is ellátják névtáblával. Egyelőre a házszámtáblák kicserélésére sem kerül sor, mert a többezer
tábla kicserélése is súlyos anyagi megterhelést jelentene.
Vájjon arra nem gondoltak, hogy
minden háztulajdonos készíttesse el á
maga házszámtábláját, illetve a város
által elkészíttetett egységes táblák árát
szedjék be a háztulajdonosoktól ? Akárhogy is, sürgősen tűntessék el a szegedi utcákról a régi, rosszemlékű elnevezéseket I

Kik tar! fialnak meg
300 hóidat
a nagyb ttokká! ?

lyesen résztvettek az ellenállási mozgalomban, vagy legalább is hozzátartozóik magatartása révén érdemelték ki
a kivételezést,300holdat engedélyezett:
Csuhási T.ajosné, Forgách Antal, Gá!
Olivérné, Huszár Atadárné, Dálnoki
Miklós IJéla, Odescalchi Margit, gról
Fálíy József, őrgróf l'allavicini Győrgvné, gróf Széchenyi Györgvné, Vörös Tibor, Vargha Béla, özv. Dcrkovils Oszkárné. l'álfv Géza.

Budapest, julius 24 (Saját tudósítónk
te!elon;e!eiitésr) Az ideiglenes nemzetgyűlés politikai bizottsága határozatot
bozolt, amelynek értelmében a következő 13 nagybirtokosnak, akik szemé-
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HÍREK
Szolgálatos gyógyszertárak
Nyilassy A. bérlő Kotsia Kálmán, R6mai-kórut 22, Barcsay Károly, Tisza
Lajos-kőrut 32, Bulcsu Barna, KálvAria-tér 7.
—oOo—

Hirdetési d í j s z a b á s u n k :

Apróhirdetés 10 szóig 40 — pengő
minden további szó
8'— „
hasábhirdetés millimélerenkinl
10— „
—oOo—
— Ui államügyész Szegeden. Am'.nl
a Magyar Távirati Iroda jelentig az
igazsugügyminiszter dr. Serényi Cvörgf
m iramarosszigeti államüsvészt. aki ed*
dig mint népúgyész működött Szegeden,
saját kérelmére a szegedi államügyész
séghez helyezte á t
— A szegedi vegykisérlelt állom is
•1 vezetője. Budapestről jelentik : A
földművelésügyi miniszter a szegedi
magyar mezőgazdasági és vegykisérlet!
és paprikakisérleti állomás ideiglcn-s
vezetésével dr. B e n e d e k László k'sérletügyi elsőosztályu fővegyészt bizta
meg. (MTI)
— A Nemzett Segély kőztem Snya.
A Nemzeti Segély felhívja a nyílt árasilásu fűszer- és gyümölcskeresked >k
figyelmét arra, hogv a 16.711/1 JiS 1V/J,
polgármesteri rendelet értelmében aJ
Nemzeti Segélynek fizetendő napi 1 !
illetéket, azaz "havi 3 ) pengőt havonta
készpénzben eay öss egben fizessék le
a Nemzeti Segély pénztárának (Kálv.iria-utca 10.). Felhívjuk továbbá a szórakozóhelyek, éttermek, étkezdék, kifőzések, cukrászdák, büffék. stb tulajdonosait, hogv ugyancsak az előbbi rendelet alapján az eddigi személyenki ít
számitolt 20 filléres illetéket 50 fillérrj
emelték. Közöljük még azt is, hogy i
táncmulatságok és bálák alkalmát) ál
fizetendő 1 pengő illeték minden eladott jegy után értendő.
— Csersemőhnlla a róknsl l e m r l i
árkában. Ekmesz Jánosné ólhalomutca 1. szám alatti lakos amint csibéit
legeltette, a rókusi temető mellett, a
Francia-hegyre vezető ut árkában egv
osztásnak indult csecsemő holttestére
akadt. Az esetről Márton Mihály temetőgondnok jelentést tett a rendőrségen,
ahonnan bizottság szállott ki annak
megállapítás i végett, hogy a csecsemőhulla hogyan került az árokba. Márton
Mihály egy cigányférfit és egy 10—lj
év körüli leányt látott elmenni a kü»
zelből, igy a bűntett elkövetésével ezo»
ket gyanúsítják. A hullát beszállították
a törvényszék bonctani intézetébe, ü
rendőrség megindította a nyomozást.
— Öngyilkosság a kisteleki reaü*
őrségi fogdában. A szegedi állami
ügyészséget értesítették, hogy a kisteleki börtönben egy Borsos Imre nevü
fogoly ismeretien
okból felakasztotta magát. Az eset kivizsgálására d*.
Vilos István vizsgálóbíró kiszállt a
helyszínre.
— Halálos áldozata van a vasárnapi strand al isnalu Vasárnap délben 1
órakor a Takács-fürdő tetőteraszáról a
Tiszába ugrott egv ismeretlen fiatalember s vizbemerülcse után többéne .1
jött fel a felszínre. Értesítették a inc
töket, akik végigkutatták az egész Tisza
vonalát, de a holttestet nein talált:''c
meg. Az ismeretlen fiatalembert va! »szinüieg szívszélhűdés érte a hid g
vízben. Személyazonosságának megáll ipitására a rendőrség megindította a
nyomozást.
— Ilalál a kiszolgáló patt mő*i f.
Dr. Gazdag mentőorvos jelentette a
rendörségen, hogy l'üspőW-utca Í j . «-z.
alatt levő füszerüzletben özv. B i u
Antalné, az üzlet tulajdonosa, a kiszolgáló pult mögött hirtelen meghalt.
Bánné 65 éves volt, halálát szivbénu.is
okozta. Mivel nem történt bűncselekmény, megadták a temetési engedélyt.
x Felhívom a nem állami tanszemélyzet uyugdijintézclétöl ellátúsbuuj
részesülő nein á l l a n i tanerőket, altist^
teket, özvegyeket és árvákat, hogys
•Jelentkezési
ív« átvétele céljáb >|
hivatalomban mielőbb jelenjenek rarg,
Tankerületi főigazgató.
- Mesrdélntáa. A Magvar Nők Do.
mokratikus Szövetsége julius 26-án m e sedélutánt rendez 4 - 6 éves gyermekele'
számára. A msscdélutánra jegyek dij-!
mentesen kaphatók szerda délelőtt <k
órától 12-ig a Nőszöv tségben. Az előadás a Nős övetség Ti-sa Lajos-körut
57 alatti székházában délután 4 órákon
kezdődik.

DÉLMAGYARORSZÁG
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Megérkezett

A Független Kisgazda, Földmunkát
és Ifoigárl Pari szerdán, 25-én délután
lel -kor a szervezet központi helyiségeiben (Tisza Lajos-körut 20) pártnapot
tort T ó t h László egy. ny. r. tanár az
iLusig demokratikus neve'-séről tart
c őad ist. Vendégeket szívesen lát a párt— Nem tűrjük az enyhe ítéletekelt vezetőség.
— Ne befolyásolja a bíróság a tanokat a vádlóit előnyére!
Szaftszervezeti fi rek
— Példás ítéletet kérünk!
Röfős-, rövid- és zsák-zsineg keresA tanácsvezelő csendre intette a ked ik szerdán délután flórakor szövethallgatóságot, de a közbeszólások nem kezeti ügyben gyűlést tarlanak. Lechszünlek meg s amikor olyan közbe- ner-ter 6. Elnökség.
Onalló rnltazatt iparosok — (férfiszólás hangzott el, amely reakciósnak
nevezte a népbiróságot, az ügyész a szabó, női szabó, szűcs, kalapos, fehéi*
lanársvezelő Indítványára előállíttatta nemüsök, fűző- és esernvőkészitök, pa— csütörtökön szövetkeés letartóztatta a haligalóság sorai- szományosok)
zeti és munkabér kérdésben ülést tarból Golvás Emil és Tőrök
János tanak, I.echner-tér 6. Elnökség.
MaDlSz-iagokaf. A tárgyalás szüneté
A Tanárok ésTanilók Szabad Szakben, amikor kihallgatásuk alkalmával szervezete 26-ára hirdetett közgyűlését
kiderült, hogy két jó demokrata fiatal- 27-én, pénteken déletétt 9 órai kezdettel
emberről van szó, részben a közvéle- tartja a Klauzál-gimnázium ián. Tárgy:
mény nvomása alatt a népbiróság a beszerzési csoport ügyében döntés.
visszavonta a lelartőztatási indítványt Vezetőség.
Csütörtökön 5-kor a sütőiparosok
és Gulvást meg társát szabadon engedszövetkezeti úgvben gyűlést tartanak
ték
Lechner-tér 6. Elnökség.
Madarász ügyében a tárgyalást el6-kor a Magánalkalmazottak Szakrapollák ujabb bizonyítékok beszer- szervezete
ipari
szakosztályának
zése végett.
bizalmiai összejövetelt tartanak a székházban,
5 kor általános bőripari taggyűlés
lesz a szalczervezett székház földszinti
áthelyezték nagytermében.
Vezetőség.

Nem fürjük az enyhe Ítéleteket l

a sarhirla, Bot bari penge és
pipereszappan kapható nagyban és kicsinyben G ó r d o s l
Szentháromság-utca 21 szám.

Heves tüntetés a szegedi
szentesi
tárgyalásán

népbiróság

(Szentes, julius 24) A szegedi nép— U| vetelő a lakisblralal élén. A biróság Margilta-lanácsa a napokban
lakáshivutal vezetésében változás tör- Szentesen tárgyalt. Két nap nlatt öl
tént. Dénes Leó h. polgármester elv- ügyet tárgyallak le a szegcdi néptárs dr. Vastagh Ferencet ettől a meg- birák, az öt vádlott közül kellőt felbízatástól felmentette és a lakáshivatal mentetlek, kellőnek a tárgyalását elvezetésével dr. Biacsy Béla tb. tanács- napolták. egyet pedig ha1 hónapi börnokot bízta meg. Vastagh Ferenc Biacsy helyére került a gazdasági ügy- tönre ítéllek. A feimentések és az
osztályhoz. A lakáshivatal továbbra is enyhe ilclct miatt a hallgatóság elémegmaradt Horváth János tanácsnok gedetlenségének adolt hangot, az
egyik tárgyaláson pedig heves tünteügyosztályának keretében.
— ttlévl fegyházra és állásvesztésre tés robbant ki. Madarász Vilmos kisilélte n népbiráság a makál nyilas királysági lakos az ügyészség vádirata
tillanylelepi tisztviselői. A makói nép- szerint összejátszott a fasisztákkal s
ügyészség szombaton tárgyalta H u b c t tavaly októberben a kiürítéskor megJenő makói nyilas villanytelep! tiszt- semmisített löbb fontos Iratot a közviselő háborús és népellenes bűnügyét. ségi irattárból, hogy ne kerüljön a
Dr. Bózsó tanácselnök ismertette n demokratikus éra embereinek kezére.
népügvészség vádiratát, amely szerint A vádlott tagadta bűnösségét, a tanuk
Hubert Jenő a szövetséges hatalmakat
többször gúnyolta, náci érzelmű, nyi- pedig bizonytalankodó vallomást tetlasbarát volt,"hivatalban és nyilváno- tek és a várható felmentő Ítélet előresan „heil" köszöntéssel és karlendítés- vetette árnyékát. Ekkor a hallgatóság
sel üdvözölt mindenkit. A ualoldali soraiból közbekiáltások hangzottak el:
érzelmű egyéneket, valamint a zsidókat
kihívó magatartásával lenézte és ócsárolta A vád- és védőbeszéd elhangzása
Testtérek
ntán a Népbiróság hosszas tanácsko- Wü'siísiier
zás után hirdetett ítéletet, mely szerint n a g y k e r e s k e d é s é t sz.alá(iiungária-száiióépülete) • — — • — •
Hubert Jenót háborús bűntettben és
kétrendbeli népellenes bűntettben mondotta ki bűnösnek, amiért ötévi fegybucsut egymástól magyar és
házbüntetésre, tizévi politikai jogvesz- Munkáselöadák
magyar vetlek
orosz munkások. Egészen va'ószinü,
tésre és állásvesztésre Ítélte. A bünteszórakoztatták hogy valamennyi jelenlevő érzéseit fetésbűi 4 hónapot és J5 napot a biró- műsorral
;ág kitöltöttnek vett Az ügyész sujezték ki Dénes elvtárs szavai: »A
a szegedi orosz
lyosbitásért felebbezett.
magyar-orosz barátság klmélyülését
sebesülteket
szolgálta ez az este. Az őszintén
Fegyverrel kényszerítene a letőzeged, julius 24) Hétfőn este felejt- örömteljes basgn'atf>ál a testvéri szoventéket, hagy elhagyjak otthonukat.
hetetlen
élmény színhelye volt a rókusi líilarifás csendül LL Orosz és magyar
Tegnap tárgyalta a népbiróság Hajlöki
József renciörlórzsörmester népcllenes c'cmi iskola hatalmas "tornacsarnoka. munkások kerültek közelebb egymásbűnügyét. I)r. Félcgyházi Pál tanács- A Safrun őrnagy vezetése alatt álló hoz a dal hangjain keresztül. Felvezető ismertette a vádiratot, amely 3 had,kórház orosz sebesültjei ültek a tétlenül meg fogják ismételni a hétfő
lényeges pontban foglalható össze : 1915. nézőtéren. Egymással halkan beszél- esti ünnepséget mégpedig minél haoktóber 8-án fegyverrel és fenyegetés- getve, kíváncsian várták magyar vensel kényszeritctte Szeged-Felsőközpon- dégeik, munkástcstvéreik megérkezését. marabb és minél sűrűbben.
ton a leventéket, hogy elvonuljanak A Szegedi Általános Munkásdalegylet
„elmeneküljenek". A leventékkel ember- lagjai jöttek el, Dénes Leó h. polgárJÖN!
JÖN!
telenül bánt, szidalmazta őkel, ellálá- mester és Mison Gusztáv vezetésével,
zukról nem gondoskodott, az általuk hogy egy rövid műsor keretében ünvégzett munkáért járó pénzt elsikkasz- nepségszámba menő perceket szerezzetotta. Azt hazudla nekik, hogy céltalan nek a jelenlevőknek.
Széchenyi Maii.
Amikor a dalárda a pódiumra lé- augusztus 0-től.
hazaszökni, mert otthonukat az oroszok
lerombolták, szüleiket legyilkolták, r pett, fergeteges tapsorkán fogadta. A
fiatalokat pedig Oroszországba hurcol- percekig tartó taps után a sebesültek
— PBkler György elvtárs előadása.
ták. A kihallgatott tanuk nagyrésze (eláll la kés háromszoros »zdraszluujlyélt A tanárok, fanllók szabad szakszermind ltajlóki ellen vallott, a vádlott kiáltottak. A munkásüdvözlettel és az vezete JuÜas 26-án, csütörtökön délizonban mindent csökönyösen tagadott internacionáléval kezdődött el a mű- után « órakor a városháza közgyűlés?
sor. Minden műsorszámot és a karítélethirdetés a napokban várható.
vezető dr Endrödi Ferencet nagy ün- termében előadást rendez. Az előadás
— Ételmiszercsomaget kérnek a neplésben részesítették.
Különösen címe: »MI a fasizmus'. Az előadást
Marx-téri hadifoglyok. A Marx-téren nngy sikere volt a szólószámoknak, vita követi. Vendégeket szívesen Iálevő magyar hadifogolykórház ápoltjai tleiszig Józsefné, Törköly Rózsi, Hőgye lank.
levelet intéztek a Délmagyarország szer- Gyula, Bajó László magyar nótáinak,
kesztőségéhez. A levélben arra" kérik llciszig Éva négy kis orosz dalelének— Előadás a honvédség részére.
Szeged és Szegedkörnyék lakosságát, lésével szórakoztatta az orosz testvé- Politikai előadás
lesz csütörtökön,
hogy járuljanak hozzá élelmezésük fel- reket.
26-án délután 4 órakor Tisza Lajosjavításához nem romlandó és közvetkörut 79. szám alatt (földszint jobbra)
Jelen volt a népszerű Karlyenov al- a honvédségben szolgálatot teljesítők
lenül fogyasztható élelmiszerek küldésével. A Nemzeti Segély készségesen ezredes is, aki rövid beszédet mon- részére. Előadó: Komócsin Zoltán elvvállalkozik arra, hogy az élelmiszere- dott. Amikor vége volt a műsornak, társ.
ket összegyűjti és rendszeresen be- ott akarták tartani a szereplőket vajuttatja a hadi fogoly kórházba. A hadi- csorára és kérték, mutassanak bc néfoglyok kérését ajánljuk olvasóink
hány magyar táncot. Meleg szeretettel
figyelmébe.

A bagdadi*

tolvaí

Párthireh

szegeti Városi Színház
Igazgató

Dr Bárányi János

Műsor:
Kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken délután 6 órakor: Cigányprímás.
Dperelt 3 felvonásban.
"
|
Szomhaton délután 6 órakor, vasár- :
nap délután 3 és 6 órakor a budapesti
Nemzeti Színház vendégjátéka:
Viharos a l k o n y a t
azinmü 3 felvonásban. Jegyek válthatók
az üzemi bizottságoknál és a színházi
pénztárnál.
Hétfőn, kedden délután G órakor
Cigányprímás. Operett 3 felvonásban.

KORZÓ

M OZ I

Ma és m:ndcunap 1U felvonáson
keresztül, 100 veszély között,
ICOO izgalmas kaland

A M a g y a r Nemzeti
Színház vendég átéka
Julius 28-án, szombaton d. u. 6-kor
Julius 29-én, vasárnap délután 3-kor
Julius 29-én, vasárnap délután 6-kor
Leonld

„Viharos

R a c h m a n o v ;
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alkonyat

Jegyek kaphatók:
a Városi Színházban, a szakszervezeti székházban, a Magvar Kommunista fariban, a Szociáldemokrata
Pártban és az üzemi bizottságokban

Mozik

műsora:

llelviras) Mozi
Ma és mindennap bemutatjuk a magyart filmgyártás reprezentáns alkotáA s z á g u l d ó f a n t o m sát Szovill f.vit cimü filmet, karady,
Jávor, Leliotal főszereplésével. Ezt megelőzi a MA FI RT budapesti k ónikája.
Széchenyi Mail:
befejező rész.
Azonkívül :
Ma és mindennak bemulatjuk: A
MAI-IRT krónika. UJ magvar híradó
217-es deportált cimü orosz filmgyára legfrisseiih világeseményekkel.
EI*«d«.ol< »e»J>!f • \ •i<fomi'f.'»»H t» (ól 7 tás kimagasló alkotását. Azonkívül:
MAFIHT-krónik i u j budaDesti hirailó.

T £ X A S

II.

A Polgári Demokrata Párt jnlius
25-én, szerdán délután 6 órai kezdettel
választmányi ülést tart a párthelyiségben, Széchenyi-tér^, 1. em. I, melyen
az elnöki tanács és a választmányi" tagok megjelenését kéri az Elnökáé'g.
A Magyar Kommunista Párt szerdal
nirlnapjai. Tárgy: „A tömegszervezetek
munkája". Be város, Kálvin-tér G. Előadó Halász György, Felső város, Rómaikörűt 23 Előadó Szirmai István, Rókus,
Kossuth Lajos-sugárut 26. Előadó Komócsin Zoltán, Móraváros, Móra-u 3.
Előadó Horváth József, Alsóváros, Róka-utca 21. Előadó Kálmán Endre, Somogyitclep, III. 10J. este 7-kor. Előadó
Mison Gusztáv, l'jszegcd. Népkertsor 5.
Előadó dr. Vass Péter, Vasutasok, MÁV
Üvé. Előadó Komócsin Mihály, Postások, Vásárhelyi-sug. Poslásház. Előadó
ifj. Komócsin Mihály, Kenderfonógyár,
délután 2 ó r a - o r Előadó Halász György
Gázgyár, délután 5-kor. Előadó Rudas
Ede. Dohánygyár délután '. -kor. Előadó
dr. Drégely József. Orion-bórgyár, 3-kor
Előadó Széli Sándor, Gyufagyár, 2-kor
Előadó Krajkó András, Ujszegedi kendergyár, délután 3-kor. Előadó Mutter
Bálint. Lemezgyár, délután 3-kor. Előadó l^jrkas István, Az előadásokat —
ahol azt külön nem jelöltük meg —
délután 6-kor tartjuk meg. Párttagok
megjelenése kötelező. Vendégeket szívesen látunk

SPORT
S z e g e d - V i d é k válogatott
futballra közés a julius 29-lkl
sportnap főeseménye
Vasárnap délelőtt értekezletet tartottak a DLASz székházában a juliu*
29-iki sportnap megbeszélcsére. Részletes programot dolgoztak ki, amely szerint a vasárnapi sportnapon minden
sportág megrendezi versenyét. Az események középpontjában Szeged—Vidé'z
válogatott futballmérkőzés áll, amely -I
fél 5 órai kezdettel rendeznek meg a
Vasutas-stadionban. Megyeri Pál alsz*vetségi kapitány már össze is állitol a
a szembekerülő csapatokat. A szegedi
válogatott a következőképpen áll f e l :
Ludás I. (SzAK) - Csonka (SzMTE)
Sajtos (Tisza) — Fáskerti (Tisza\ Ka
kaszi, Szőcs (SzAK) — Bakos (Tisza
Ladányi. Hernádi (SzMTE), Harangozó
Nagy (.SzAK).
A vidéki együttes összeállítása a k<>
vetkező: Ébner (HMTE), Miklós KA?
Sztrapák (MVSE) — Vizslán (v»VSL
Pákozdy (Szentes\ Szeged1 (MVSE)
P. Kovács (KAC), Veres (MVSE), Szab
(Szentes), Tóth II., Daboicsay (IIMTE)
A főmérközés előtt DLASz i f i MaDISz válogatott mérkőzés lesz. A
mérkőzések előtt, után cs a szünetekben az atlétikai, birkózó, ökölvívó ci
kosárlabda versenyeket, valamint bemutatókat bonyolítják le.
—oO<>—
A budapesti rendérválogalatt Szegeden. Az újonnan megalakult Rendőr
Sport Egyesület a julius 29-iki függetlenségi napra a budapesti rendőrválogatottat akarja meghívni és a megfelelő
lépéseket czirányban már meg is tette.
A hir annál is érdekesebb, mert a budapesti rendőrökkel több neves játékos
is szerepelne Szegeden, mint például
dr. Sárosi, vitéz Surányi Amennyiben
a terv sikerül. Szeged legkiemelkedőbb
sporteseményévé válik.

Az olvasó

postája

Gvőry Béla sörtefeldolgozó vállalat
(Festő utca 2.) helyreigazitásképrn közli,
hogy az ő cégének alkalmazottai végeztek rohammunkát a munkaadóval
együtt, nem pedig a Györy-kefegyár
munkásai, mint ahogy 10-:ki számunkban irtuk. Ezután is minden pénteken
dciután teljes létszámmal résztvesznek,
a rohammunkán.
•
Egy darázsinál előfizetőnk azt kérdezi, hogy miért kell Kiskuudorosinán
az áramfogyasztának most is ötszörös
áramdíjat fizetni, holott ezt Szegeden
a város hatósága nem hagyta jóvá )
Miért keit Dorozsmán az ötszörös fogyasztás: dijon felül még havonta k é t
tojást is beadni, amiért fizetnek ugyan
darabonként két pengőt, de ami azoknak, akik nem termelők, darabonként
18 pengőbe kerül. A községi elöljáróság szerint Szeged másként nem h a j landó áramot adni. Jogos a kérdést
Nem tul drága-e ez a többszörösen
megfizetett á r a m ?

Julius 13
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Apróhirdetések

Csere

Szegezi város polgármestere.

Kérem azt a hölgyet aki a Sajka-u
1b. alatti gyermekkocsit megvette, azonnal jelentkezzen. Ugyanott 1 férfi kerékpár eiadó.
Fűszer, rövidáru, textil vagv valami
szolid üzletet vennék, betársulnék, esetleg kereskedelmi szakmában elhelyezkednék. 41 éves külföldi „több nyelvet
beszélő" jeligére a kiadóba.

21490 -1945. M. E. sz.
kifogástalan állapotban levő mély
Tárgy: Lakáshivatal jelentése
Hirdetmény
gyermekkocsi fáért és pénzért elcseTudomásomra jutott, hogy a kó»
rélhető. Deák Ferenc u. 25a, texlllalkalmazottakat a város hatóságánál
üzlet.
folyamatba tett ügyek elintézése érd©Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget
Srzlonlakaróérl élelmet adok. Szentkéből nt ügyfelek lakásukon felkeresik
magas úron veszek. Falus bélyegkeres- háromságra. 4a, II. 2.
Tájékoztatásul közlöm a város kökedés, Fogadalmi templom-téren.
zönségével, hogy a köztisztviselőknek
Füstölt bns, szalonna cukoréri el
Gőzhengerolaj kapható. Érdeklődni cserélhető. Bécsi-körül 31., földszint 1
a legszigorúbban megtiltottam, hogy
lehet Tari-malom
Kiskundorozsma,
ügyfeleket a lakásukon fogadjanak.
E-y négyhónapos kancacsikót elcsefclstemplomtanya.
Ezért felhivom Szeged város közönsérélnénk egv erős igáslóval, megegyezés
Belvárosban
szoba
orvosi
rendelőAramat, briliánst, ékszereket, ezüstöt szerint. Kertész téglagyár.
gét,
hogy ügyeinek intézése végett a
nek kiadó. Cim a kiadóban. Erd. 6—7
kar- "és zsebbeli órákat vásárolok
városi tisztviselőket lakásukon ne zak«
óra
között.
Mérlegért zsirt. pénzt fizetek. KerékYaczkó, órás cs ékszerész, Kárász-u. 14.
lássák, hanem kéréseikkel a hivatalos
Kétszobás, összkomfortos belvárosi órák alatt, hivatalos helyiségben jelent*
Kiválé jó pianinó zongora eladó, pár eladó, Tábor-utca 2, ószeres.
lakásomat elcserélem hasontóval. „Fé- kezzenek, ahol kérelmük mindenkor a
fíiskundorozsma, Petőfi-u. 4 alatt
reginentes" jeligére a kiadóba.
legnagyobb körültekintéssel, késedelem
Irrigátor minden kivitelben, kankó
F o g l a l k o z á s
Bútorozott szobát, fürdőszobahasz- uélkül elintézést nyer.
fecskendő, gumióvszer, Vétó a Vighnálattal, lehetőleg különhejárattal keSzeged, 1945. julius 21.
ylalszerlárban, Tisza Lajos-kórut 53.
Cfpészsegéd paraímnunkára és egy res lapunk egvik munkatársa. Címeket
Pelréleumfőzőbe bél érkezeit. Lámn é z e t h. polgármester.
a kiadóhivatalba kér leadni.
pabelek méret szerint kaphatók a javító felvételik. Kölcscy-u. 4.
Igényjogosult magányos személynek
Tanulói magas fizetéssel felveszünk. bútorozott
Vigh-illntszcrlárban.
Szeged város po'górincMer*
szoba kiadó. „Azonnal" jel.
Austral
Kötőés
Szövőgyár,
Szent
Vf-h Ferenc, Tisza aLjos-kőrut 53.
Tárgy:
Borfogv aszlá.i adópól'.ék é4
szám alatti illalszertárában minden Miklós-utca 14.
sT.e<ziogvasziá>t
különadó bevekapható. Nem azonos cz a cég Vigh
Megbizbalé gyermektelen házaspárt
' zctése.
mindenesnőnek és két takarítónőt felNándor püspükbazárl céggel.
Yóghatározat
Kérem a hazatért katonákat, aki tud
Lóeiadás. Kocsis és igáslovak ál- vesz a Hungária-szálló.
Bejáró takarító nőt kert a Nem- i f j Pászti Istvánról, a 13/1 munkáslandóan kaphatók Katona Dezsőnél,
Szeged várói tanácsánek 1945 j m
zeti Segély, Kálvária-utca 10.
századnál szolgált, értesítse Pászii Ist- Ilus 17 én tartott ülésén hozott batáTisza Lajos kürtit 22.
vánt,
Tápé, Hai-gitta u Költségét meg- fozat alapján a következőket rendoGrermrksporlbocsl. keveset
hasiKifaló! azonnalra felveszek. Huntérítem.
lem e l :
nál!, eladó. Piüe-u. 30.
gária Edényház. Tisza Lajos-körut 55.
A 1C.G43 —1545. III. st.imn v í g h r i
Sári
Aula!
tizedes,
V.
fogatolt
vonatElsőrandfl mezei tégla eladó. DamBejáré takarítónőt azonnalra feljanich u. 29.
veszek. Dr. Korda, Dugonics-tér 4. osztag, Vásárhelyről indult ki 1944 ju- lározat kiegészitóaeíiénpcn a borfaiiusban. aki tud róls, értesítse aggódó gyaszlásl é«. szesx'ogynszlári szcmleAlnaká-iiilünv középlermclre eladó.
Paplrzarskóragaizlóleáayokal, gya- szüleit, Doroszraa-Arpádközpont.
ívvel r.cm renJeliető bor- és szes*«
Damjanich u. 7a.,
korlottakat magas fizetéssel alkalmaz
szállítmányoknak Szeged város köri
Riadó egy fekete gyapjú fürdőruha, Csonka paplrleldolgozómcster, Dugo- A gyümölcstermelő
Igazgatási területére érkezésekor boraői drapp zsorzsellruha. IIolló-u. 10. nics-tér 4.
Szövetkezet
fogyasztási adópótlét cimén literem
C-yes kiszolgálólcány felvétetik. — m O n 6 r k P 7 0 H Átvehető
Huszonöt gabonászsák eladó. KoPoilák- kint 50 P, szeszft gyászLásI külön*
l l t c y c i n c i é 2 1 száll., Kelemen-u3. adó ciméu pedig lUerenklnt 150 H
Neufeld, Tisza Lajos-körut i45.
lozsvári-tér 3., szabóuiühcly.
fizetendő, figyelembe véve a lenti
Takarításhoz nők, férfiak felvétetNyári öltönynek való fehér zsávolyszáma határozatban foglalt termelő^
auyag. gyermekvaságy eladó. Zerge- nek állandóra. Temgo^ Báró Jósiká n.
NYILTTÉR.
árak százaiékos adóztatására vanaR
ulca 4b., I. emcJct 4.
39. szám.
(E rsvstkM Uzltttskirt ura válta Mtlfasiftf t izirtj Lozó rendelkezéseket.
' Riadó valódi női berbeiin kabát,
Tempó takarítást vállalat jutányoüyárfarönk kerékpár belsőért elcserélUtasítom a városi fogyasztást adő<
hető. Tóth Szabó, Doldogasszony-su- sán vállal lakást, üzletet. Báró JósikaFeleségemtől, született Tirpák Irén- hivatal vezctfljéf, hogy a fcnli rendoutca
39.
szám.
|árut 20.
től (Szentes) különváltan ciek, érte
Munkabíró nyugdíjast mindenesnek semmiféle felelősséget nem vállalok. lelem betartását saját közegeivel *
Tehén és egy oldalas kocsi eladó.
legszigorúbban ellenőriztesse és *
azonnal felveszek. Hétvezér-utca 7, káTajda-u. 20.
' ' • •dárság.
Keszég l.ászlú.
borfogyasztási ndópóllék és szeszfoDauergéphez 10 zsinóros fűtőtest,
Szeged, Mokrini-sor 7. gyasztás! különadó bchajjásMCÓI gonEgv
tizenöt-tizenhat
év
körüli
leányt
rizifodrászberrndezés, felszerelési tár—o—
doskodjék.
gyak, stb. eladók. Atlasz fodrász, Kis- takaritónak felvesz a Valéria-téri gyógyFérjemtől,
Albert
Árpád
pékmesterszertár.
A l)orfogyasztási ndópóllékknl és S
kundorozsma, Kossuthra. 29.
Szállodai mosónőt állandó alkalma- től különváltan élek, érte felelősséget szeszfogyasztás! különadóval kapcsolaK
6 hónapos süldők eladók, Tápé,
nem vállalok.
zásra felvesz a Royal-szálloda.
Kassa-u. 1.
Albert Arpidaé Szeged. los és az adóköteles részéről tórtSÍ
3
gyermekét
tanyára
kiadnánk,
jó
nő bármely visszaélés a veszélyezteAjtók, ablakok, cementlapok, kera- o PárisiBülteglák, vályog és padláslépcső el- bánásmódra, libapásztornak.
tett adóösszeg 2—10-szcrcséig terjedői
kürut
43b.
Ifj.
Hajdú
Julianna
nevelőszülőitől
adók. Tud. városi gőzfürdő pénztárnál.
pénzbirsággal
büntetendő, mely öszGyakorlott ragasztónők felvétetnek, eltávozolt érte semm féle felelősséget szegnek 50 százaléka a városi s z c
Baraekmagot, édeset, keserűt minnem
vállalok,
helyette
semmit
nem
fiién tételben veszünk. Kálvária-utca 1. Szejedi Papucs és Házicipőipar, Kál- zetek.
génynlupot, 50 szé.znlcka pedig a íql«
Darabos kékké Szeredainál, Cserzy vária-utca 5.
fedczőKct illesse.
Hajdú
Jánosáé,
sz.
Dencs
Julianna,
ügyes faesztergáiyossegéd felMihály-ulca 3.
Bak
tó
253.
A borfogyasztási adópótlék és *
Mindenféle rádióalkatrészt veszek, vételik, Szatymazi-utca 14.
szeszfogyasztási külöoadó kczeléséve(
Kiipolyka találtatott, igazolt tulajrádiólámpák lemérése, „Spcciál Rádiómegbízott hivatal intézkedése cllea
Szegcdi Igazoló Bizottságtói
donosa átveheti, Szücs-utca 18.
szcnice", Papp, Szt. István-tér 8b.
elsőíckoti a poigármcstcrhez van he!
E adó fiakkerkerekekre gumi és
Kifutót felveszek azonnalra, Velko- 12.138/1945 ig. biz. szám.
lye bélyegkötelcs fellebbezésnek. Al
tipötalpgumik. Ugyanott nagyobb raenv- vics Demeter sütőmester, Honvéd-tér 7b
fellebbezés benyújtásának haláridcjH
F
e
l
h
í
v
á
s
Ityiségbcn faanyagot cs gyapjút veszünk
Megbízható, jóbizonyitványn min*
Szeged, Szalymazi-utca 14.
Felhivom azon köztisztviselőket és a megtámadott Intézkedés ludomásrf
denesszakácsnőt keresek, jó fizetés,
Vennék 2 vagy 3 személyes kajakot, kitűnő ellátás, Szentháromság-utca 2, közalkalmazottakat, akik szolgálati he- jutásától 30 nap. A polgármester ha«
lyükről 1941 október 15 után távoztak tározala ellen fellebbezésnek van heIgazolvánnyal, Nádas-utca 12.
I. em. 5.
Rbédlőbnlor, szalongarnitura, könvvBejárónál étkezdébe, egésznapra — akár kényszerből, akár önként, lye a közigazgatási bizottság adóügyi
szekrény, csillár, antiktükör eladó, felvesz a Nemzeti Étkezde, Párisi-kör- egyenként, vagy zárt alakulatban — te- albizottságához a megtámadott hatáhát katonák is), az ország területét rozat kézbesítésétől számitatt 15 naesetleg perzsaszőnyegért elcserélhető, ut 4 ».
elhagyták és külföldről tertek vissza, a pon belül.
Kigyó-utca t. I. em. 2, reggel 9—H-ig.
Szegedi Igazoló Bizottságnál (városháza
Jelen határozat jóváhagyás végelf
Ilele-lolékocsl, gyapiufonál eladó.
I. 18.) délelőtt 12-2 óra között halaKártolást, fonást vállalok, Szatymazia belügyminiszterhez felterjesztendő.
déktalanul
jelentkezzenek.
utca G.
A hauirozat életbelép a másodszori
Szeged, 1945 julius 23.
F.ttdá négykerekű kézikocsi, jó nagyközzététel napján a belügyminiszter
Megrongál! épületek, lakások helyDr. AnlaKfy György sk.,
Tompa-utca 28.
jóváhagyásának bevárása nélkül.
reállítása, átalakítása Köhicr J. építőa bizottság titkára.
Egy elsőrendű sportkocsi és egy mesterrel. Relck-u. 43. Szakvizsgára
Szeged, 1945 julius 17.
szürke öltöny eladó, Retek-utca 1.
s m m u H m m m u H i M
előkészít.
Béna sk., tanácsnoki
Tizhónapos süldő eladó, özv.Kissné,
Nagy pincét keresek üres hordók
Szegcdi Igazoló Bizottságtól.
Újszeged, Lütérdülö.
raktározására a Nagykörúton belül.
12.091/1915. ig. biz. sz.
Egy uj festetlen konyhaberendezés Paizaucr. Kölcsey-u. 9.
eladó, Katona-utca 3S.
Felhivom Szeged dolgozó lakosságát,
hűtőház felkéri régi
Aktatáska maradt a somogyilclcpi hogy
Eladó 1 pár 42-es tiszticsizma, 2
aki az alább megnevezett köztisztbevásárlóit, szedőit,
lópokróc, lószerszámok és 1 táskagra- villamoson. Kérem a becsületes meg- viselők és közalkalmazottak népellenes,
találót, nJja át jutalom
ellenében fasiszta vagy németbarát tevékenységéuiofon, Feltámadás-utca 24.
hogy a telephelyén, Ilona-utcu
SznnLzló
Uéla
rádiólaboratóriumábn.
ről, illetve olyan magatartásáról tud,
Egy fehér gvermekagy eladó, u. o.
16-20., reggol 8 és délután J
amely a magyar nép érdekekit sérti, a
42 -cs bakancs zsírért, szalonnáért elcse- Kelcnien-u. 7., I. em.
óra között megbeszélésre
Szegcdi
Igazoló
Bizottság
hivatalos
herélhető, Somogyitelcp II. utca 27.
A nzgyáliomás—rókusi vonalon a lyiségében (Városháza I. em. 8. ajtó.)
sürgősen j e l e n t k e z z e n e k .
Kiadó fekete zakó csikós nadrággal, villamosban hagytam szürke relikülú- szóval
vagy írásban haladéktalanul
egy öltönyhöz szürke szövet, kecske- met. Az iratokat kérem a kiadóhiva- jelentse 1)3:
Hulló almát m i n d e n
me'.i István, Kossuth Lajos-sugárut 27. talban leadni.
mennyiségben
vcszllnk.
l)r. Marozsi Gyula pénzügyi fogal- u m u M U K J U H M M a n m M H U M
Egy könnvü gyümölcsszá'.liió kocsi
Aki
állatorvosi
műszereimet
és
szakmazó, Zrálay Imre a folvammérr. )ki
elcserélhető egy fejőstehénért, esetleg
Főszerkesztő: Sziruiai István.
pénzért eladó Souiogyitelep 18. utca könyveimet Margit-u. 2G. sz. házbél hiv. vez., Módos István Máv f.'iint., Szaelvitte, legyen szives azokat Petöfl- lavúri Pál volt szőrééi állomásfőnök. Felelős szerkesztő: Gárdo- Sándor.
925a.
Súador-sugárul 25. szánra házban levő Máv int., dr. Simon József volt városi
Felelős kiadó: Konrz l.ászló.
lakásomra visszahozni. Nemes fő- aljegyző, Szsudrei János Máv tisztviselő,
Kiadja:
Török Miklós voll horgosi állami tanító,
állalorvos.
Tóth István és Kuruesai Péter rendőrök,
Hírlapkiadó Kft.
Gomb-, röviü-, kötött-, divatáruk,
EivOv/tcitciM 15 én
pénztárcámat. Molnár Dezső volt sándorfalvui községi
Szerkesztőség: Jókal-nlc© 4.
gyerinckruliák
Kérem
a
becsületes
megtalálót,
hogv főjegyző.
Telelőn: 293.
1
„OAItÉK nagykereskedés. Budapest VI.. a benne levő kulcsot a kiadóban adja
Dr. Antaiffy György sk.,
Kiadólnvulal:
Kárász-utca 2.
O-ulca 42. Kívánatra árulistát küldünk. le, a pénzt megtarthatja.
1. tanácsnok, a bizottság titkára
Telefon: 25.

Adás-vétel

Lakás

KI tud róla ?

rézgálica

KUlOnlélék

A

Kereskedők!

H A N G Y A

