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A Magyar K o m m u n i s t a Párt d é l m a g y a r o r s z á g i
Az angol választási

eredmények

kihirdetéséig

Felflíggeszíelíék a berlini
éríekezleí tanácskozásait
A választó* eredményétől lagg, visszatér-e Churchill Potsdamba
A békehírek h a á s a alatt Árzuhanás volt a newyorki tAssdén
A Pravda cimü moszkvai lap rámutat arra, hogy a világ közvéleménye
most a három nagyhatalom vezetőinek tanácskozására ford'tja figyelmét.
A tanácskozásoknak óriási jelentőségük van. Az európai háborút győzelmesen befejeztük és most gyümölcsöztetni kell az elért eredményeket azzal, hogy megteremtjük a szilárd békét és biztonságot. A háború eredménye mutatja, hogy mit jelent a hárem nagyhatalom együttműködése. A
békét is csak együttműködéssel lehet
létrehozni. Biztosítani kell a történelmi jc'entőségü győzelmet, szilárd békél kell kölni, amely leheletlenné leszi, hogy a német imperializmus vagy
a nárl fasizmus újjászülethessen. Vatikáni hir szerint a pápa szintén
részt akar venni a békcérlekczlcten
és ennek érdekében tevékenykedik.
Londoni hir szerint a berlini értekezletet félbeszakították, mert Churchill. Edén és Altlee repülőgépen
visszautaztak Londonba a választások -eredményeinek kihirdetésére. Hivatalos jelentés szerint
elutazásuk
előtt kedden a »Három Nagyi tanácsko. ' t folytatott. Azt hiszik,
hogy Németország jövőjét illetően az
értekezlet máris fontos döntéseket
hozott.
Mssf Németország voH csatlóséi] a inai szerepelnek a munkaprogramban.

Az értekezlet végén zárójelentést adnak ki, de mára is várnak hivatalos
közleményt az eddigi munkálatokról.
Ez véget vetne az értekezlettel kapcsolatban
szárnyrakelt
különféle
kombinációknak.
Lönteni körökben
határozottan riiolják az értekezlet
végleges megszakításéról szóló hírekét. Az angol kormány tagjai valószínűleg még a héten visszatérnek Potsdamba. Távollétükben Trauui elnök
és Sztálin tábornagy nem tartanak
hosszabb megbeszélést. Nyitott kérdés az, hogy amennyiben a konzervatívok — reményeik ellenére — nem
kapnak többséget a választásokon,
visszatér-e Churchill Potsdamba. Bizonyos az, hogy a választások kimenetele jelenlékcnyen
befolyásolja
Churchill politikai súlyút a berlini
értekezleten. Washingtoni beavatott
körökben Byrnes külügyminiszter viszszalérése utűn Gr*w helyettes külügyminiszter lemondását várják.
Az amerikai lninoólamányfr-meglcpte
Zarhariás tengerészkapitány rádióbeszéde, amelyben azt állitotla, hogy
Japán a részére megszabott amerikai
békeícltéfelekhen a gyengeség Jelét
látja. Ezzel a felfogással szemben
a New-York Times hangoztatja, hogy
ha ragaszkodnának a feltétel nélküli
fegyverletételhez és ehhez semmiféle
magyarázatot nem fűznének, akkor ez
az ellenség ellenállását szilárdítaná

meg, mert a legrosszabbra lenne elkészülve.
A közeli béke lehetőségének hírére a newyorki tőzsdén estek
az érak.
Ozleli körökben attól félnek, bogy a
béketermciésre való áttérés zökkenőkkel fog járni. Truman berlini rádióbeszédének azt a részét, amely
szerint az Egyesült Államok nem tart
igényt semmiféle ellenséges területre,
a New-York Times ugy értelmezi, hogy
é i csak a Japáa aeaszeti területre
vonatkozik, nem pedig azokra a
területekre, amelyek hédflá* ntf í a kerültek Japáa birtokába.
Görögotszágban a németekkel együttműködött miniszterek legnagyobb résziét szabadlábra helyezték, a még
letartóztatásban maradt miniszterek
részére pedig különleges fogházakat
rendeznek bc. Ugyanokkor a görög
külügyminiszter beadta lemondását
azzal a feltűnő indokolással, hogy
sanfranciskóí ulja alkalmával meggyőzödölt arról, hogy Görögországnak is
széles nemzeti összefogáson alapuló
kormányra vari szüksége, ugyanolyanra, mint amilyenek az általa meglátogatott szövetséges országokban működnek.
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Rákosi Mátyás a pedagógusok előtt
reakciósnak minősítette a kultuszminisztert
„A miniszter olyan szelte m& clfcfce! Irt, amelyei Hóman Bálint is
aláirhaíott volna"
Budapest, julius 25. (Saját tudósítónk lelcfoujelentésc.) A pedagógusok
átképző tanfolyamán, kedden délelőtt
Rákosi Mátyás elvtárs tartott előadást.
Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok zömét alkotják a magyar értelmiségnek
A demokráciának és a Magyar Kommi.nista Pártnak a jövőben sokkal nagyobb figyelmet és érdeklődést kell
tanúsítania a pedagógusok iránt. A
parasztság és munkásság az utolsó
negyedszázad alatt legjobb erőinek
csak három százalékát tudta az egyetemekre juttatni. Nyoma sincs annak,
hogy az elmúlt nyolc hónap alatt ezen
a téren komoly változások történtek
volna.
A közneveléssel foglalkozó, néhány héttel r/.riö!t megindult folyóiratban
a knllnszmtolszter
olyan szeüemA vezércikket Irt,
amelyei llóman Bálint is nyugodtan alul. Iiatort volna.
Az u j tanlörvények terén eddig
még neiu történt döntő lépés — mondotta a továbbiakban. — Ezenkívül
a legtöbb modern államban a nők
is egyenrangú felek a férfiakkal a
tudomány és az oklalás minden ágában. Nálunk még nyoma »mcs ennek.

sőt egy intézkedés helyhiányra való
h t f j a kultuszminiszterek reaktekintettel megnehezítette a nők beciósok voltak, akkor sajnálattal
jutását a műegyetemre. A múltban a
ken megáHapMaai, hogy ezen a
közoktatásügyi minisztérium a reakdó
lérea sem változott iéavegesen a
fellegvára volt, ezért olyan szellemet
helyzet.
kell megvalósítani a közoktatás teA
demokratikus
pártoknak most itt
rén, nmely szabadságszerető és köis
meg
kell
indítani
a harcot. A mazösséget szolgáló magyarokat nevet.
Teljes erővel előtérbe" kell helyezni gyar demokrácia felszólítja a pedaa magyar kulturális ériékeket, meg gógusokat, hogy lépjenek az élvonalkell kezdeni a harcot a német szel- ba, legyenek tudatúban annak, hogy
meg akarja adni az értelmiségnek ati
lem visszaszorítására.
a helyet, amelyet joggal megérdemel
Ha a mn'than a minisztériumok
— fejezte bc nagy lelkesedéssel kireakciós szeüeme onnan eredi,
sért előadását Rákosi elvtárs.

Reynaud súlyosan ferhelő
vallomása Pélain bünperében
..Egy

ember so ártott annyit Franciaországnak, mint

(Paris, julius 251 Megkezdték Téiaiu
tábornagy bünpe-cnek tárgyalását. Az
igazságügyi palota körül levő lér nagyon mozgalmas képet mutatott. A
közönség nagy tömegben lepte cl a
palota környékét. A tárgyalás 1 órára
volt kitűzve. Tiz perccel egy óra lilán
megjelent a tárgyalóteremben Petain

Pélain'í

tábornagy tábornagyi egyenruhában,
mellén iciigeleg kitüntetéssel. Nemsokára bevonult a bíróság is. Petain
ügyvédje illetékességi kifogást emelt
a bíróság ellen, ezt a bíróság elvetette. Ezután mintegy Hí) oldalra terjedő vád felolvasására került sor. Vádat emellek ellene az álíam belső

napilapja

biztonsága ellen és ellenséggel való
cinkossággal, másszóval hazaárulással
A vádirat felolvasása uláii Pctaitt
nyilatkozatot olvasott tel. Ebben kifejtette, hogy a francia nép adta a
kezébe n hatalmat és csak a francia
népnek tartozik számadással. F.z a
bíróság — állapitolta meg nvilatkoza
Iában Pélain — nem képviselheti 4
francia népet és ezért
kérdéseire
nem válaszol.
— A megszállás olyan beszédeket
és cselekedeteket követelt tőlem, amelyek miatt én jobban
szenvedtem,
mint önök — mondotta. — Mialatt
De Gaulle folytatta a harcot, én azzal
készítettem elő Franciaország felszabadítását, hogy éleiben tartottami .
A tanúkihallgatások sorin Reynanü
volt miniszterelnököt hallgatták kt
előszór. Kijelentette: Pétal* már r é gen készült a hatalom á(vérelére gyászos tervcinek megvalósítása érdekében.
A Pétain'-pcr tárgyalásának második napja kedden délután tulfútötfl
hangulatban kezdődött. A tárgyalóterein már jóclőre meglelt.
Taul
ílcyr.aud volt miniszterelnök folytatta "hétfőn megkezdett vallomását. Terjedelmes tanúvallomásában részletesen ismertette a háború kitörését meg'
előző eseményeket. Izgalmas részleteket mondott cl a fegyverszünet előzmérveiről, végül elmondotta, hogy
Pétaln a hatalomvágy rabja voU.
Pélain ugy viselkedett, mintha aa
előtte lejátszódó cselekményhez semmi köze sem volna.
Szünet után Rcynaud folytatta nyilatkozatát és kije?entette, hogv Pélain
első cselekedete a köztársaság, m - f r
döntése voH.
— Ha minket legyőzlek, ez tisztán azért volt, mert nem működött
a parlamenti kormányzat — mondotta. — A katonai vezetőkben vakon
bíztak. F-gy nép nem csalódott vezetőiben, egy emberben annyira, mint
Pétainbcn a franciák, egy ember sem
ártott olyan sokat Franciaországnak,
mint Pélain.
Egy párisi tap szerint a regfőbb bíróságnak döntenie kell: Petain véflíés-e vagy Franciaország. A szovjel
sajtó Is bőven foglalkozik a perrel.
Ilija Ehrcabnrg megállapítja, hogy 4
tárgyalást eddig túlságosan késleltet,
lék, hiszen a tábornagy elleni bizonvU;
tékok már régen rendelkezésre áll-'
nak.

Szent-Györgyi Albert:

„Ha nem megy szép szóval,
erőszakkal is átalakítjuk
a Tudományos Akadémiát"
A Nobel-dijat (adós (eltűnést keltő
előadása az egyetem, az Akadémia
és a tudomány válságéról
(Budapest, julius 25) Szent-Györgyi
Albert professzor, a Budapesti Társadalomtudományi Társaságban „Az egyetem, az Akadémia és a tudomáay válsága" címen tartott nagy feltűnést kellő
előadást. Az egyetem szerepével foglalkozva megállapította, hogy kezdetben
a tudományszorajas ifjak gyülekező*
helye volt es ma is ez lenne a feladata
de ma csupán egyszerű
tdiplomalalpaló hivatallá vált. Megállapította, hogy
az egyetem ma nem hivatott arra,
hogy a tudomány felelős gazdáfa
legyen Magyarországon.
Az Akadémia vagy az állam lőhetne n
másik két tényező, amely ezt a feladatot
elláthatná, dé a tudomány igazi sáfárja
méjús csak maga a tudós tahcL Aa
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D É L M AG Y A R O U S Z I Q
állam azért nem lehet megfelelő erre
• célra, mert a tudom íny finom kérdéseit egy valódi tudós is csak sok
évtizedes elmélyült kutató munka után
fogja fel, hogyan értene akkor hozzá
az állam. Viszont a Magyar Tudományos Akadémia sem alkalmas erre mai
összetételében.
En már megpróbáltam belülről
átalakítani — jelentette ki az előadó —, dc ha nem megy belülről,
megteremtjük a szükséges testületet kívülről s ha nem megy szép
szóval, megteremtjük erőszakkait
Ismertette ezután a Nobcl-dijas tudós a bzovjelunióban szerzett legutóbbi
tapasztalatait ezzel a kérdéssel kapcsolatosan és elmondotta, hogy az orosz
akadémia 220 tagja, a népbiztosokkal
teljesen egyenlő elbánásban, javadalmazásban és tiszteletben részesül. Ott
ugyanis felismerték már, hogy a tudós
• nemzet legnagyobb kincse, ő munkálja ki azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezután a politikusnak hivatása
gazdálkodna Erélyes hangon követelte
ezután, hogy a magyar tudósokról veyék le a megélhetés gondját. Amelyik
itam ezt nem teszi meg, az önmaga
sírját ássa, mert a tudomány a nemzet
jövője és életlehetősége
A közönség nagy lelkesedéssel és
helyesléssel fogadta Szent-Györgyi Albert merész és uj szellemiséget hozó
szavait. Sokan elragadtatva a nagy tudós szavaitól, így kiáltottak fel: Éljen
a demokrácia, ahol mindezt ny illan et
lehet mondani I Ezért érdemes volt élni!
Ehhez a lelkesedéshez igen jó lenne, ha minél előbb csatlakoznának az
Akadémia és az állam illetékes tényezői is, hogyMgazán magyar tudományos
életet teremtsenek.

I

Németország élelmiszert
hap a szövetségesektől
(Berlin, julius 25) Az egyik szövetséges tudósító közötte, hogy a német
lakosság olyan kicsiny élélmiszcradagot kap, amely csak ahhoz elég, hogy
életben maradjon, de nem nyújt lehetőséget ahhoz, hogy a lakosság valamilyen munkát is folytasson. Az éhínség megakadályozása céljából Németország élelmiszerküldeményeket kap
majd a szövetségesektől. Cukrot nem
kaphatnak, mert ennek hiányát világszerte érzik. Az angol hadsereg főhadiszállásáról érkezeit hir szerint Anglia
és az Egyesült Államok elállnak attól
•z elhatározásuktól, hogy Németország
önmagát lássa el.

Felülvizsgálják a bombasérült házakat H Í R E K
A bombázás állal lakhatatlanná vált lakások helyreállításához
Indokolt esetben segélyt ad a város
(Szeged, Julius 25) A város vezető-1 pótban vannak-e és a benne levő lasége mindent megtesz, hogy a lakás- kósokat lakhatókká lehet-e tenni. A
Ínségen enyhítsen. A legutóbbi kózgyü- mérnöki hivatal rövidesen hozzáfog a
lésen szóba került a bombázástói vizsgálathoz és összeírja, hány lakást
megsérült házak problémája. A tanács- lehetne lakhatóvá tenni róvid idő alatt.
úlés is foglalkozott ezzel a kérdéssel A számbajöhető házak tulajdonosait
és ennek eredményeként Dénes Leó h. felszólítják a lakások kijavítására. A
polgármester elvtárs intézkedett, hogy város indokolt esetben támogatást ad
a bombasérült házakat vizsgálják meg a háztulajdonosnak.
OQO
abból a szempontból, kijavítható álla-

Szálast és Szlóiay
ellogalásának
részletei
Egy amerikai katona kétszer pofonvágta az okvetetlenkedő Szátasií — Sztójay ékszerrel akart vesztegetni
(Budapest, julius 25) A Zürichből
Budapestre érkezeit utasok részteteket
közölnek Szálasi elfogatásiról. Egy
amerikai batárellenőrző osztag, mintegy 8—10 főből álló csoportot látott
meg a svájci határ felé haladni. Igazolásra szólította fel őket, mire a csoportból kivált egy középtermetű, megviselt arcú férfi és papírokat nyújtott
át. Az amerikai tiszt zsebrerakta a papírokat anélkül, hogv elolvasta volna.
A férfi arra kérte, hogy olvassa el a
memorandumot, az amerikai tiszt ezt
elutasította, közrefogta az egész csoportot és a parancsnokságra kisérte.
Ekkor Szálasi — ő volt az, aki a pa-

pírokat átnyújtotta — tiltakozni kezdett,
tekintettel arra, hogy mint külföldi
állam államfőjének, megkülönböztetett
bánásmódra van igénye.
A vitatkozás egyre hangosabb lett,
Szálasi kikérte magának, hogy őt egyszerű hadifogolyként kezeljék, szó szót
követett, mire egy amerikai
katona
kétszer arculülötte Szálasil.
Sztójay Döme elfogatásiról egy
most hazatért deportált számol be.
Egy linzkörnyéki táborban felismerték a
közöttük bujkáló Sztójayt, aki aranyat,
ékszert igért nekik, ha nem leplezik
le. Ennek ellenére átadták az amerikaiaknak. (MTI)

Nagyszabású sportesemények
a ju!:us 29-i ünnepségek keretében
Az e'sö szabad kőnyvnapot julius 28, 29 és 39-in rendezik meg

(Szeged, julius 2f>) A Magyar Kom- kosárlabdamérkőzés. A gazdag atlétimunista Párt julius 29-i ünnepségeinek kai műsorban rövid- és hosszútávfutás,
keretében nemcsak hatalmas méretű gátfutás, staféta, súlyemelés, súlylökés,
nagygyűlés és népünnepély lesz a Szé- távolugrás, magasugrás szerepel (férfichenyi-téren, hanem ritka sportesemé- és női számok). A sportünnepélyen
nyek is lejátszódnak. A népgyűlést egész Dólmagyarország legjobb atlétái
sportbemutató követi. Az MTE kitűnő indulnak: Szeged, Szőreg, Dorozsma,
birkózói egy-egy tízperces mérkőzésben Békéscsaba. Hódmezővásárhely, Gyula,
a görög-római és szabadfogású birkó- Makó, Kiskunfélegyháza, Kistelek, Kecszást, a MaDISz ökölvívói három két- kemét versenyzői mérik össze tudásuperces mérkőzésben az ökölvívást, a kat
NVM, Tisza és MTE atlétái pedig a
A julius 29-iki ünnepségek összeessúlyemelést mutatják be
nek az első szegedi szabad kónyvnaA Vasutas-stadionban 2 órakor kez- pokkal is. A Széchenyi-téren felállított
dődik a nagyszabású sportünnepély. Le- könyvsátrak a haladószellemü magyar
Megkezdte
működését játszásra kerül az MTE—Szegedi irodalom uj, értékes kiadványait fogMaDISz ifjúsági válogatott, továbbá a ják árusítani. Igy az újjáépítés és az
Szegeden
Vidék válogatott—Szeged válogatott lab- első szabad aratás ünnepe egyben a
a Terményhivatal
darugómérkőzés, férfi munkásváloga- felszabadult magyar szellem ünneptott—társadalmi válogatott és női vi- napja is lesz.
(Szeged, julius 25) A napokban uj
(Hivatalos közgazdasági szerv kezdte déki válogatott—szegedi nöi válogatott
meg működését Szegeden. Az uj szerv
a Terményhivatal, amelyeta beszolgáltatási kötelezettség alá eső gabona
megvásárlásának, felhasználásának, nyilvántartásának céljából állított fel a
kormány. A hivatal felállítása késve
történt, mert az uj gabona hamarosan
A kereskedelmi miniszter nagyfontosságú rendelet*
piacra kerül és megkezdődik a bcszotaltatás. Az előkészületeknek hamarabb
(Budapest, julius 25) Gerő Ernő akkor az országos kereskedelmi üzemi
ellett volna meg történni, azonban, elvtárs, kereskedelmi miniszter rende- döntőbizottság dönt. Ennek 12 tagja
mint ismeretes, a Faraghó-féle gabona- letet adott ki, amelynek értelmében van
akik közül hatot a szakszervezeti
rendeletet annakidején nem fogadta el minden olyan kereskedő cégnél, amely tanács,
hatot pedig a demokrata mun• minisztertanács, ujat kellett készíteni 19E5 május elseje ulán
rendszeresen káltatói érdekképviseletek küldenek ki.
s ez némi késedelmet okozott.
legalább 15 üzemi alkalmazottat fogMost annál nagyobb lendülettel fo- lalkoztatott, üzemi bizottságot kell alagott hozzá a munkához a hivatal, kítani. Minden olyan vállalatnál, ahol
Rádión hivták meg
amelynek szegedi kirendeltsége a Cson- az alkalmazottal; száma tizenötnél kegrádi Takarékpénztár Széchenyi-tér 7. vesebb, bizalmi egyéneket kell válasz- a Magyar Nemzeti
Segélyt
szám alatti palotájában az I. emeleten tani.
működik Sellei István vezetésével.
a
bukaresti
kongresszusra
A rendelet foglalkozik azzal az esetSellei
István tavalv
október(Bukarest, julius 25) A román hazatől kezdve a városi közellátási hivatal- tel is, amikor fióküzletek vannak, to- fias védelem szervezete, az Apararea
vábbá
meghatározza
az
üzemi
bizottnál tevékenykedett és kiváló szakérPatriotica augusztus I-én
országos
telme nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ságok lélszámát és megválasztásának kongresszust tart Bukarestben. A romódját.
Az
üzemi
bizottság
ellenőrzi
az
• válságos időkben átsegítették a város
mán hazafias védelem szervezetének
közellálását a nehézségeken. Most bizo- alkalmazottak munkaviszonyából folyó vezetősége az idő rövidségére való tenyára hasonló sikerrel látja el felada- jogainak érvényesítését, az alkalmazot- kintettel a román rádión keresztül hivta
tak kötelességének teljesítését és a meg magyarországi testvérszervezetének,
tát.
A Terményhivatal felállítása nagy munkafegyelem betartását Ezenkívül a Magyar Nemzeti Segélynek kiküldötnyeresége Szegednek. F.zelöttcsak Szen- felügyel az alkalmazottak gazdasági és teit a bukaresti kongresszusra.
tesen, mint megyeszékhelyen működött jóléti érdekeire, a kulturális, jóléti inhasonló szerv. £z nagy nehézségeket tézmények működésére.
okozott a szegedi gazdáknak, kereskeAz üzemi bizottság tesz javaslatot a
dőknek malmosoknak. Mórt nemcsak racionális munkamódszerek kidolgozáSzeged, hanem a kiskundorozsmai já- sira, az előléptetésekre, jutalmazások- K O V A T S , Csongrádi-sugárut 3 szám.
rás, Sr őreg, Deszk és Kübekháza érdeVitás ügyekben az üzemi bizottság
keltjei is itt iutezhetik el a gabonaren- ra.
írógépek, számológépek ismét kap
bizottságot küld ki. Fz az
delettel kapcsolatos dolgaikat, mivel egyeztető
hatók Szenesi irodagépnagykereskedő'
egyeztető
bizottság
dönt.
Amennyiben
ezek a községek is a szegedi hivalal azonban vitás ügy merülne fel az üze- nél, Szt. Mihály-u. 9. Bemutatás dél
hatáskörébe tartoznak.
mi bizottság és a tulajdono között, után 3—6-ig. Használt gépek vétele.

A kereskedelemben is megalakulnak
az üzemi bizottságok
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Tehertaxi fuvarozás

^társak!

SE"0*

Szolgálata* gyógyszertárak
Nyilassy A. bérlő Kolsis Kálmán, Római-körut 22, Barcsay Károly, Tisza
Lajos-körut 32, Bulcsu Barna, Kálvária tér 7.
-oOo—

Hirdetési díjszabásunk:
Apróhirdetés 1* szóig 40 — pengő
miadea tovább! szó
8— „
hasábhirdelés mlllimélereaklat
10— „
— Az egveteml igazuló bizottság
döntései. Az egyetemi igazoló bizdttság
keddi ülésén Treer József egyetemi
címzetes tanárt nyugdíjazásra ítélte,
mert beigazolódott róla, hogy németbarát magatartást tanúsított,
sokat
érintkezett a német konzullal is, aa
orvoskamarai numerus nullust megszavazta. ezeakivül igazgatója volt a
hírhedt Szegedi Csónakázó Egyletnek
is, amely tuizolt jobboldali intézkedéseket foganatosított. Az igazoló bizottság Karácsonyi András egyetemi magántanárt. a belgyógyászati klinika adjunktusát
igazoltnak jelentette ki.
Ugyancsak igazolták dr. Berky Imra
tanárt is. Fróhlich Pál ügyét az igszot6
bizottság elhalasztotta.
— Rádióengedélyek kiadása. A szövetséges ellenőrző bizottság az ország
egész területén megengedte a szórakoztató rádióvevóberendezések üzembentartását. Rádióvevőberendezést aa
tartbat üzemben, aki az erre vonatkozó
szándékát a lakóhelyére illetékes kézbesítő postahivatalnak írásban előzetesen bejelenti. A bejelentéshez szükséges nyomtatványok a postahivatalban és a levélkézbesitőknél kaphatók.
Tekintettel arra, hogy
l L Í M . 1
korábban kiadott ridióengedélyek érvényét 194.1 junius 1. hatállyal megszüntette, rádióengedélyt annak is kell
kérnie, aki ezen határidőt megelőzőleg
már rádióelőfizető volt. A beérkezeti
kérelmek alapján a Szeged 1. postahivatal minden kérelmezőnek névra szóló
engedélyokiratot állit ki és ezt a Icvélkézbesitők utján kézbesiti.
Minden
újonnan jelentkező rádióelőfizető aa
engedély kézbesítésekor egyszersmiadenkorra 40 pengő újjáépítési hozzfe
járulást és a bejelent" napjától sz4»
mi'áruló, havonta esedékes 20 pengd
használati dijat tartozik fizetni Ugyancsak megszüntette a K. K. M. a rádióvevőberendezések iparszerü előállításira, javítására és forgalombahozatalára eddig kiadott engedélyek érvényét
is. Ilyen engedélyeket is újonnan kell
kérni Felvilágosítást a posta ad. Aki
előzetes engedély nélkül rádiót tart
üzemben, vagy ilyet engedély nélkül
iparszerúen előállít, javit, vagy forgalomba hoz, kihágást követ et "és büntetésben részesül.
— Palika kószóal a rahrat. A
„Délmagyarország"
egyik mullhctl
számában rövid felhívást közöltünk,
amelyben egy fiatal anya kéri a közönséget, hogy beteg kisfia részére
küldjenek neki néhány szem cukrot.
A felhívásnak örvendetes hatása volt.
M> gmozdultak a jó szivek és a kiadóhivatalon keresztül szinte elhalmozták a kilenchónapos Palikát cukorral, sőt többen pénzt is köldtek
neki. A hálás anya bent járt a szerkesztőségünkben és meghatottan köszöni meg mindazoknak
a jóságát'
akik adományaikkal
hozzájárultak
Palika csont rendszerének erősítéséhez.
Különösen köszönet illeti az „Orion*
bőrgyár üzemi bizottságát nagy menynyisegü küldeményéért és a munkásszolidaritás szép és nemes megnyilvánulásáért.
— Spekalárió a gyógyszerekkel.
Budapestről jelentik: A népjóléti miniszter javaslalára a gyógyáru nagyk reskedésekben és gyógyszertárakban
vizsgálatot tartottak és ennek során 1U
millió pengő értékű olyan gyógyszer
nyomára bukkantak, amelyet eddig kivontak a forgalomból.
— Négyszáz pengével emelték a
magánliszt viselik fizetéséi. Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete közli,
hogu a szakszervezetek
ősszvezetősége
által elhatározott fizetésemelés a havifizetéses tisztviselőknél julius 16-tól szdmitódik és egységesen 4W pengőt test
ki. A tisztviselőbérek végleges megállapítása a julius 27-én Budapesten összeülő Országos Vidéki Birrendczö Bizottság határozata alapján történik meg.
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más, mint németellenes. Ámbár mi éppen ellenkezőleg, ugy goi toljuk, jelen
esetben a rendezés érezhetoleg kerüli
a propaganda-hatásokat és tisztán művészi célokra, artisztikus hatásokra
törekszik, amiket maradéktalanul meg
is valósit, a kitűnő ri'musu, remekül fotografált és vágóit képszerű
jelenelekb *n. Az ízlés és fegyelmezett
mérséklet jelentkezik a film minden
A felizgatott hallgatóság tettleg inzultálta u vádlottat
kockáján, még azokban a ielenetekben
is, amelyek a dráma kifejlett csúcsA rend helyreállítása után folytatták a tárgyalást
pontjai. Érdekes és szép s minden[Szeged, Julius 25) Szerdán délelőtt rendőrszakasz érkezett és helyreállí- kezdte meg védekezését Karácsonyt esetre tanulságos film „A 217-es deGuidó. Hangoztatta, bogy beszédeit portált", utána még fokozottabb érdekB órakor hatalmas érdeklődés mellett totta a rendet.
kezdte meg a népbiróság Karácsonyt
Parázs hangulatban nyitotta meg mindig keresztény szellemben tartot- lődéssel várjuk a többi orosz képet.
Gnidó somogyitelepi plébános népel- a tárgyalást Komlóssy tanácsvezető ta és az istentelenség ellen harcolt.
lencs bűnügyének tárgyalását. Az es- és ismertette a népügyészség vánVér István volt az első tanú, azt
küdtszék! tárgyalóterem már jóval a tratát, amely szerint Karácsonyi Guidó állította, hogy Karácsonyi szociális
Igazgató Dr Bárányi János
tárgyalás megkezdése előtt zsúfolá- templomi szónoklataiban több eset- érzékű volt és munkásbarát, de más
sig megtelt. A hallgatóság hangulatán ben a kommunizmus és a szocializ- ulon vélte megvalósíthatónak szoMűsor:
Izgalom volt érezhető. Amikor a fegy- mus ellen beszélt és ax araszokat ciális céljait, mint a baloldali nártok
v
őr bevezette a vádlottat, a hallgató- becsmérelte. Ugyancsak a gyülekezet tagjai.
Szerdin,
csütörtökön
jténleken dél\
ság sorában helyelfoglaló lelkészek előtt többszőr
A következő tanúvallomás alatt egy után 6 órakor: Cigányprímás. Operett
kórusban kiáltották.
fiatal pap közbeszólására ismét he- 3 felvonásban.
a bábomba vaM belépés mtüell
Szombaton délután G órakor, vasár— Éljen a szociális Jtant — és
ves tüntetés kezdődött, ami ellenayllalkozolf, majd a kábára fanap délután 3 és 6 órakor a budapesti
elkezdtek tapsolni.
akciót váltott ki a papság jelenlevő Nemzeti Színház vendégjátéka:
kazalfabb mértékben valá folytaA hallgatóság többi részéből heves
többi tagjaiból.
tására fogatott.
Vlharo* alkonyai
ellentmondást váltott Id a tüntetés, 1940-töI kezdve ugy egyházi beszédeiTöbben Ssszeverexádleb a teremszínmű 3 felvonásban. Jegyek válthatók
egy fiatalember kivált a tömegből és ben, mint magánéletében tzMahnazfa
ben. majd a felizgatott tömeg
az üzemi bizottságoknál és a színházi
tettleg hualtálla ax egyik tüna Szovjetuniót és dicsérte a németebetört a hallgatóság padjait elpénztárnál.
tetőt.
ket. Tavaly áprilisban a somogyitelepi
választó korláton keresztül a bíÍA verekedésbe többen Is beavatkoz- Katolikus Népkör elnökségéhez leveróság emelvénvétg, elsodorta a
tak és pár pillanat alatt
tet intézett, hogy hívjanak össze proMozik műsora:
védő pulpitusát és tettleg Inzulpagandagyülést a kommunizmus eléhafataos dulakodás keletbezeit a
tálta a vádlottat. A Mróság kivoKorzi Mozi t
ten. Tavaly decemberben, amikor már
padsorokban.
nult, a tárgyalás télbeszakad;.
Ma Texao II. (A száguldó fantom»
Félórás szünet után, miután a nyu- Azonkívül:
Dr. Komléssy Albert tanácsvezető, a felszabadulás megtörtént és megMatirt-krónika.
kezdődött
a
demokratikus
pártok
galmat rendőri segédlettel
sikerült
miután látta, hogy nem tudja lecsilBelvárosi
Moil
szervezkedése,
a
vádlott
nem
en-]
helyreállítani,
folytatták
a
tárgyalást
lapítani a kedélyeket, a tárgyalást
Ma és mindennap bemutatjuk a manem nyitotta meg, hanem elrendelte, gedte át a Katolikus Kör helyiségét \ vádlott bekötött fejje! foglalta el
•ogy rendőri készültség jöjjön a rend a kommunista ifjúsági szövetség gyú l helyét a vádlottak padján. A továb- gyarf filmgyártás reprezentáns alkotáI biak folyamán a hallgatóság fegyel sát Szováli Éva cimü filmet Karády,
fenntartására. Dr. Láng György rend- lésének céljára.
Jávor, Lehotai főszereplésével Ezt megőrtanácsos vezetésévet
hamarosan
Heves közbeszólások
közepette I mezetten, csendesen viselkedett.
előzi a MAFIRT budapesti krónikája.

Sorozatos botrányok miatt félbeszakadt
Karácsonyi Gutdó somogyitelepi
plébános
bűnügyének népbirósági
tárgyalása

izejed Város; Színház

— Italhónapi börtönre Ítélték Gyarmati Stocb Kiről v fogorvost. Dr.
Gyarmati-Stock Károly
Bácsmegye
visszacsatolása után került Szegedre,
fogászatot tanult az egyetemen majd
fogorvosi rendelőt nyitott. Az egyetemen azonban nemcsak tanult, hanem
bekapcsolódott a zsidóellenes mozgalmakba Több olyan ifjúsági gyűlésen
elnökölt, amelyeken a zsidó hallgatók
elleni rendszabályokról tárgyaltak. Aláirta azt a beadványt, amelyet az egyetem tanácsához intéztek a zsidó hallgatók ellen. Gyarmati-Stockot kedden
népellenes bűntett miatt népbiróság
elé állították A vádlott azzal védekezett. hogy azért állt a zsidóellenes
mozgalmak élére, hogy megakadályozza
a túlzásokat. Hivatkozott rí, hogy neki
ls vannak zsidó rokonai. A népbiróság
megállapította bűnösségét és 6 hónapi
börtönre ítélte. — Cyurkovics Benedek
tv. tiszthelyettes ügye került ezután
targvalásra. Gyurkovics rendőrkézre
juttatta koinmunislaérzelmü szomszédját. A népbiróság 8 hónapi börtönbüntetést szabott ki rú.
X Halálozás. Forrón szereteti feleségem és édesanyánk, Újvári Józsefné
meghalt. Temetése csütörtökön délután
lesz a gyevi temetőben.
x Égvvédi hir, Dr. Salgó Gyula ügyvédi gyakorlatit egyelőre Kossuth Lajos-sugárut 8., I. l'j. alatt foiytatja.
* Térzene. A szegedi 5. honvéd kerületi parancsnokság újonnan alakított
bonvédzenekara kedvező időesetén 28-án
d. u. 6 órakor a Széchenyi-téren bemutatkozó térzenét ad, melyre Szeged közönségét meghívja és elvárja az 5. honvéd kerületi parancsnokság.
X Kosz oro meg váltás Joó Mihály
lereskedő elhalálozása alkalmával koszorumegváltás címén a kiskundorozsmai kereskedők szabad szakszervezete
elnökségé 5000 pengőt osztott szét ót
•zegénysorsu hadiárvacsalád között.
x A MaDISz rókusi szervezete pénteken műsorral egybekötött ifidélutánt
kezdettel. A tagok m e g f e jtése kőtelező, vendégeket szívesen lá•unk.
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- MaD,íf * pénlelil 111 délután elő-

•dóiaak névsora. Klóadás címe: Az ujjaép.tésr 4eddigi
eredmér.yei. Andorka
s város
kl r
é1
> dóka-utca 3, ifj.
í , 7 t m ^ ^ H - 6 k u '' Hétvezér ül5 3 .
Róbert: Felsöráros, Timáry G I a : Be
m \lí'
. /
'város,* Széche0>i-tér Zsóer-ház), Darvas Imre: Somogvitelep VII. u. :m. Vértes Imre: Fo•orlelep,
Vasárhelyi-sugárut 110, Laa „ T l tíen c C ; lrk : ü r e g e d , Főfasor 45,
Andorka Sándor: Lemezgyár. Vendéneket szívesen látunk.

Széchenyi Mozi:
gedit. Hont Ferenc a „mi fiunk". SzeMa és mindennak bemutatjuk: A
geden született, itt élt, a Szegedi Fia- 217-es deportált cimü orosz filmgyár*
talok Művészeti Kollégiumában végezte tás kimagasló alkotását. Atonkivilí
és pubiikálta első szinpadmüvészeti MAFIRT-króniki uj budapesti hirtdó.
munkáit és itt valósította meg először
gyakorlatilag a Szabadtéri Játékok alkalmával. A magyar szinészképzés minCsak azok maradhatnak, akiknek In- denképen jó helyen less az ő kezében,
llas 19. Cs 31. közöli megkatszabklooo
tolták tartózkodási engedélyüket A Polgári Demokrata Párt julius
„Egy szív kiadó"
25-én, szerdán délután 6 órai kezdettel
(Szeged, julius 25} A város ide- A Jövö héten maialja be a.talnhéx választmányi ülést tart a párthelyrségKővári Gyata zenés vígjátékát
genforgalmi hivatala a kővetkező
ben, Széchenyi-tér 5., I. em. 1, melyen
felhívást teszi közzé:
Jelentette a Délmagyarország, hogy az elnöki tanács és a vátasztmányi taFelhívjuk mindazokat, akik- Kővári Gyula, a kiváló művész, a sajá- gok megjelenését kéri az Elnökség.
A Független Klsrazüa, Földmankáo
nek ideiglenes tartózkodási en- tos liumoru komikus, aki egy idő óta
gedélyük van, hogy,
tekintef a szegedi színház közönségének mulat- és Polgárt Párt szerdán, 25-én délután
tatója, darabot irt és azt a Városi Szín- fél 6-kor a szervezet központi helyisénélkül annak határidejére, a vá- ház
igazgatóságának nyújtotta be elő(Tisza Lajos-körut 20) pártnapot
ros területét julius 31-ének éj- adásra. A darab címe: „Egy szív ki- geiben
tart T ó t h László egy. ny. r. tanár az
féli 12 óráig el kell hagyníok, adó", műfajára nézve zenés vígjáték, ifjúság demokratikus nevetéséről tart
kitéévc azokat, akiknek enge- amelyhez Dégel Károly, a pattogó rit- elöadast. Vendégeket szívesen Iái a pártdélyét hivatalunk jnlius 19. és musu jazz-szamok és "hangulatos sze- vezetőség.
riőz dalok szerzője irt, néhány jó• z^e31. közölt meghosszabbította.
A Magyar Kommunista Párt szerdal
A háztulajdonosok, illetve liáz- számot Garai Imre verseire.
pártnapjai. Tárgy: „A lömegszervezetek
Akik ismerik a darabot, azt mondjak,
ndPSk, munkája". Be város, Kálvin-tor 6. Előfelügyelők, ezek hiányában a fő- hogv
az „Egy szív kiadó" rendkívül adó Halász György, Felsőváros, Rómaibérlök kötelesek az igy szabaddá szellemes,
franciás stilusu vígjáték,
vált lakásokat, vagy lakrészeket amely komoly sikerre tarthat számot. körút 23 Előadó Szirmai István, Rókus,
egyrészt a városi lakáshlvafalnak. Az uj darabból már megkezdődtek a Kossuth Laios-sugárüt 2i>. Liöadó JvoZoltán, Móraváros, Móra-u. 1
másrészt a közellátási hivatalnak próbák és a jövő héten péntekén, vagy mócsin
Előadó H u u á t h József, Alsóváros, Róaugusztus 1-én délután 2 óráig szó- azombalon meg lesz a bemutató. A da- ka-utca
21. Előadó Kálmán Endre, Soban, vagy irásban bejelenleni, pon- rabot a társulat java erői játszák, úgy- mogyitelep, III. 102, este 7-kor. Előadó
tosan közölve pz eltávozott szc- mint Kadnóthy Éva, akinek ez lesz Mison Gusztáv. Újszeged, Népkertsorő.
mélyek és a megüresedett Jakré- idei első uj énekes szerepe, Nagy Csilla, E'.őadó dr. Vass Péter, Vasutasok. MÁV
Éva, Gáthy Pál és a szerzó. A Cvé. Előadó Komócsin Mihály. Postászek számát. Az eltávozottaktól át Adám
rendezést
szintén Kővári Gyula látja el. sok, Vásárhelyí-sug. Postásház. Előadó
kell venniök a még le nem járt
—oOo—
ifi- Komócsin Mihály. Kendertonógvár,
élelmezési jegyeket és azokat, bejelentésükkel egyidöbon a közel- Nagy sikerrel jálsza a Széchenyi JéTután 2 órakor. Előadó Halász György
áélulán 5-kor. Előadó Kudgxlátási hivatalnak be kell szolgál- Mozi „A 217-es deportáltba! Gázgyár,
Ede.
Dohánygyár
délután ;i-kor. ETŐadá
tatniok.
Az orosz filmeket megelőzte jó hí- dTTDrégely József. Orion-bórgyár, 3-kor
E rendelkezések betartását az rük. Az eddigi ízelítők, amiket Szege- Előadó Szélt Sándor. Gyufagyár. 2-kor
államrendőrség szigorúan e l l e í r den alkalmunk volt látni, fokozták az Előadó Krajkó András, Ujszegcdi kenőrzi.
orosz filmek iránt tapasztalható érdek- dergyir, délután 3-kor. Előadó Mutter
lődést. „A 217-es deportált", amely az Bálint, Lemezgyár, délután 3-kor. Előelső orosz játékfilm Szegeden, igazolta adó l arkas István. Az előadásokat —
az orosz filmművészet jó hírét. Érde- ahol azt külön nem jelöltük meg —
kes, fordulatos történet, kiliraö rende- délután 6-kor tartjuk meg. Párttagok
zés, remek színészek komponenseiből megjelenése kötelező. Vendégeket szíIlon! Ferenc lett a Színművészeti tevődik össze „A 217-es deportált", vesen látunk.
amelynek vetítését a napokban kezdte
Akadémia Igazgatója
meg a Széchenyi Mozi és amelyet
A Színművészeti Akadémia igazga- azóla is állandóan fokozódó értója a felszabadulás után ideiglenesen deklődés mellett perget. Azt mondNagy Adorján, a Nemzeti Színház ják propaganda film- Lehetséges.
művésze és főrendezője lett. Az De vájjon, lehel-e másféle filmet
Csütörtökön 5 k o r a sütőiparosok
igazgatói kérdés most vég'egesen készíteni a németekről a háborúval szövetkezeti ügyben gyűlést tartanak
rendeződött: a kultuszminiszter Honi kapcsolatban, mint propaganda célza- Lechner-tér 6. Elnökség.
Ferenc elvtársat, sziniiskolai tanárt, a tút? Semmiesetre sem. Mert bármilyen
6-kor a Magánalkalmazottak Szakkiváló dramaturg-rendezőt nevezte ki témához nyúljon a szüzsé-iró, vagv a szervezete
Ipari
szakosztályának
erre a fonlo* kulturális posztra. Hont rendező, ami a németekkel és a hábo- bízalmiai összejövetelt tartanak a székFerenc kinevezése külön örömmel és
kapcsolatos, az már természeté- házban,
megelégedéssel tölthet el minden sze- rúval
5-kor általános bőripari taggvü'és
nél és adottságánál fogva nem lehet
lesz a szakszervezeti széknáz földszinti
nagytermében. Vezetőség.
Weiszfeiler Test /érek a *»
s*«chenyu«ri ouai a jhp w P7f Afj A Tanárok. TaalUh Szabad Szak• 9 n u k a r a S l i a i l á r A4 kiürítésé folytán llorlhy M. u.5, d J l l C l Y e i í C l A szervezete julius 26-án, csütörtökön
B a g V I l f i r t S HÉ D É S É I sz. alá (Hungária-szállóépülete)
délután 6 órakor * városháza közgvü*
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KUlÖnfélék

Szeged város polgármestere.
21.989-1945. II. sz.
Megrongált épüle ak, lakások helyTárgy Szakmunkások és üzemi munreállítása, átalakítása Köhler J. építőkások nyilvántartásba vétele.
mesterrel. Retek-u. 43. Szakvizsgára
Hirdetmény
előkészít.
Az
újjáépítési
miniszter ur 22.100-*
Kisfiáimnál együtt egyhónapi nya1945.
UM
sz.
rendelete
alapján k ö »
ralás céljából lakást koszttal együtt
keresek Szeged területén. Cimem: Vi- hírré teszem:
I.
téz utca 26. Izsák.
E
hirdetmény
első
meghirdetési
özr. Kazy Islvánné 64 hold íőldjc
napjától
számított
3
napon
belül nyit*
kiadó. Érdeklődni
Kiskundorozsma,
vántartásbavétel végett jelentkezni köForráskút 9.
A szegedi bércséplő szövetség tag- telesek Szeged város területén lakS
jai részére a zsákok
megérkeztek. mindazok az 1885. é s 1927. év köUtalványért
a
szövetség
irodájában zött született férfiak, valamint aa
;
Szeged, Ilona-u. 25. sz. alatt sürgő- 1903. és 1927. év közötti nök, akik
az 1939—1944. években
bármilyen
sen jelentkezzenek.
bányászati
és
kohászati,
vasés fémFfiszcrlzielrt és kocsmát keresek
bérbe. Ajánlatokat: Móra-tt. 31a. alá. ipari, gépgyártási, energiatermelő, veCsersemő mellé nagy gyakorlattal
•Magas lelépés* jelige cimc: Festő- gyészeti, textilipari, bőripari, faipari
vagy építőipari üzemben akár mini
biró gyermekgondozónő
felvételik, utca 7., Hangya.
csalt hosszú bizonyítványokkal. Tisza
la hoxeipöt méretre, vagy 3000 pengő önálló szakiparosok, akár mint szakLajos-körut 15. |
jutalmat adok annak, aki egy vagy munkások (betanított munkások, gépKelekSlésegéi felvétetik állandó kétszobás lakáshoz juttat igényjogo- munkások, napszámosok vagy egyéb
munkára, Pécs, Fcrenciek-u. 19. sz., sultat. Cim Vnsasszentpéter-utca 3, üzemi munkások) legalább 6 bétc*
át dolgoztak.
Schubert Benőnél, bővebbet Szeged,!
A nyilvántartásbavétcl városháza
Vasasszcnlpélcr-utca 11, Papp M i h á l y - 1 - bérház, II. em. 19. sz. hivatali helyinál.
7
ségében 8 és 12 óra között történik.
Varróleány! keresek falura teljes
Nem kötelesek jelentkezni a feni
Elegáns női rahák, cipők (39-es)
ellátással. Lev. »Ügyeskezü« jeligére.
Ailást keres érettségivel fiatal asx- eladók vagy rézüstért cserélek. Somo érintett személyek közül azok, akik
a 4000-1945. ME «*. rendelet 3.
Felhívjak a julius 29 iki atlétikai szony, irodai, pénztári, slb. Esetleg gyilelcp XII. utca 753.
sport bemutató versennvei kapcsolatosan orvosi rendelőben segédkezne, szakTtzilát vagy zsírt cserélek mfilépért §-ának 1. bek. érteimében a köznz SzMTK, Barátság, MaDISz és Tisza képzettsége van. Ajánlatokat •Szor- vagy viaszért". Sári Pál, Közvágóhíd munkakötelezettség alól állandóan
atlétáit, hogy csütörtökön délután 6
lmas. jeligére a kiadóba KereK.
Fajleheael lóért, parasztkocs
kérek.
rasztkocsik.it és mentesek, valamint azok, akik a Jelen
óiakor megbeszélésre jelenjenek meg galmast
Felveszek
gazdasági
alkalmazottat
kerékpáralkatrészcket
élelemért
cseré- rendelet hatálybalépésének napján a
o Vasutas pályán
fent említett üzemek valamelyikében
nagyobb családtagokkal, lóval, ökör- lünk. Polgár-utca 31.
ről bánni kell. Ajánlatot Irsai gazTehenei, vagy disznót eserélek lóért. bármilyen minőségben dolgoznak
daságba. Arpádközpont.
Röszke, 686.
II
Bognár-, kovácssegédet és tanulót
Jókarhan levő tűzhelyet malacért
"Szeged
város
területén
levő s a
cserébe
keresek.
Tápéi-rét
69.
Martonofelvesz magas órabérrel Kovács, Töjelen hirdetmény I. fejezetében emsiné.
rók-u. 7.
lített üzemek 2 - 2 példányban a
A d á s - v é t e l
22.100-1915. U.M sz. rendelethez melAz országos hlrtl
lékelt 2 cs és 3-as számú mintáknak
Aranyal, briliánst, ékszereket, ezüstöt
megfelelő kimutatást kötelesek készíkar- és zsebbeü órákat vásárolok
teni, c hirdetmény hatálya alá cső
Laczkó, órás és ékszerész, Kárász-u. 14.
azokról a személyekről, akik
Mindenféle rádióalkalrészt veszek,
a) a jelen rendelet hatálybalépésérádiólámpák lemérése, „Speciál Rádió- a Valéria-téren.
Világhírű artisták.
Szenzációs mllsor. nek napján alkalmazásukban állanak,
szervice", Papp, Szt. István-tér 8b.
Vasárnap 3 előadás 3, 3 é n fél S órakor.
b) az 1939-1944. években legalább
öl négyhónapos süldő eladó. Hcr6 héten át alkalmazásukban állottak,
uyós-utca 10.
Bérszjvcsl vállal szöyőtelep, Ujsze
de a jelen rendelet hatálybalépésének
Eladó adómentes szép u j ház 350 ged, Középkikötő-sor 12.
napján munkahelyükön nem dolgozezer pengőért. Lázár-iroda, Attila-u. 5.
nak.
Komoly
úriasszony
magányos
ur
Kiadó
lakását,
bútorozott
szobáját
Régi hálószobabutor és
modern
A kimutatás egyik példányát aa
• bédlőkredenc asztallal eladó. Érdek háztartását vezetné. Lev. »Gyermckét jelentse be, jól kiadom. Lakásügynekújjáépítési miniszterhez kell felternevelem« jeligére a kiadóba.
ség, Kölcsey-u. 10.
lódni Fteich Erzsi üzletében.
Bnlnrnzatl szoba két férfinak kiadó. jeszteni, másik példányát pedig a
Deportálásból hazaértem,
férjem
Tiszta, jóminőségü, kevésbé haszmunkás lakóhelye szerint
illetékes
Vasasszentpéter-u.
3. Kovácsnc.
iparát
folytatom.
CserépkályhaátraIftált hármas ágypárna (afrik) két ágyszakszervezeti,
szakmai,
illetőleg
szakIrodának,
ügynökségnek,
lerakatnak
ra eladó. özv. Tcsinné, Boross Jó- kást, pucolást, samotlozást vállalok.
esef-u. 27., I.
Szives pártfogást kér Léderer János- megtelelő elsőemelcti helyiség kiadó. maközi munkaközvetítőnek kell megküldeni.
Jelige: »Esclleg bekapcsolódom*.
TaHnemtt, bútor, használt ruhák, né, Tavasz-u. Í9.
Bnlorozott szoba kiadó férfi réIII.
petróleumfőző, fekete selyemkendők
Fogtechnikai tanulónak elmenne 17 szérc, különbejúrattal. Pclőfi SándorAmenuyiben
a
cselekmény súlyoeladók. Nemcstakács-u. 9.
éves leány. Érdeklődni Tisza Lajos- sugárut 52., II. 9.
sabb büntető rendelkezés alá nem
kőrut
46,
papírkereskedés,
8—12-ig.
Mézet minden mennyiségben átveesik, kihágást követ el é s 15 napig
Ebédlőasztal 6 székkel élelemért
szek. Virágh-cukrászda, Klauzal-lér 1.
terjedhető elzárással büntetendő a ^
vagy
pénzért
eladó,
,Zárda-utca
13,
Mély gyermekkocsi eladó. Erdő
a
jelentésre vagy jelentkezésre köteleföldszint 2, délután 1—5-ig.
utca 7.
zett személy, aki a Jelen hirdetméA
Nynllenyésztttk
Szövetkezete
felés
mindennemű
papíráru
nagy
mennyiZongorát, kereszthurosat megvétel- kér minden nyultenyészlöt, hogy kiállinyen alapúié jelentkezést, illetve jeségben kapható.
le keresek. Ajánlatokat a kiadóhiva- tásügyben csütörtök délután b órakor Viszonteladóknak nagy árengedmény. lentési kötelezettségeinek nem tesz
talba kérek »Zongora« jeligére.
eleget.
Tisza Lajos-körut 20 szám alatt jelenAmennyiben a rendelet megszegői
Négyhónapos süldő eladó, megte- jen meg.
Bejárónőt azonnali belépésre fel- Badapeil, Deák Ferenc-alca IS. szám. önhibájukból rendszeresen munkái
kinthető Borbás-uUa ló.
veszek egész napra. Nemes föállator- Fióküzlet és üzem: Rózsa-utca 95. sz. nem végeznek és megélhetésüket bizEtádé 44-es fekete férfi félcipő, vos,
Petofi-sugárut 25.
Pille-utca 14.
tosító állandó jövedelmüket igazolni
A szegcdi járásbíróság
Fgyes varróleányt felvesz Komnem tudják 6 hónapig
terjedhető
Elődé tangóharmonika „Lapalorna". lóssyné, Valéria-tér 2.
mint telekkönyvi hatóságtól.
32 basszusos, férfi kék tavaszi kabát,
tartós közmunkára vehetők Igénybe,
Tannlé vagy kifutóleány felvétetik,
8 méter férfiszövet, Gvcrtyámos-ulca
Hirdetmény
Súlyosabb esetekben a rendelet, IlCyclámen virágüzletbe, Hid-utca 1.
6, I. emelet 9.
A szegedi járásbíróság mint telek- letve e hirdetmény megszegőivel szemMegbízható fiatal leányt gyermek könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ben rendőrségi őrizet alá helyezési
Egy lószerszám eladó, Répás-u. 25.
KocsoltaUr, lenvászon eladó. Vil- mellé, ki a háztartásban is segédkezik, a járásbíróság telekkönyvi osztálya (Internálást) Is el lehet rendelni.
lanyvasalót veszek, Tisza Lajos-körut felveszek, Fodortelep, Rozsnyói-u. 10b. — amely 1941 október 8. napja óta
Szegéd, 1945 julius 21.
J, l.j
Szabósegédet felveszek, Tóth, Dó- szünetelt — működését újból megA polgármester helyeit*
zsa
György-utca
(Horthy
M.-u.)
18a.
Néprádió, rádiócsövek, Amatőrbolt.
kezdte.
Horváth t a n á c s n o k .
Mindenes
főzőnőt,
öaállót
azonnalra
bulvária-utca 2, udvarban.
Szeged, 1945 Julius 18.
Éves javított disznók eladók Szücs- vagy elsejére felveszek. P. Reich Erzsi.
Dr. Kalkfcs sk., járásbirő.
utca 7.
Teljesen megbízható, jólfőző, ma56 éves jobb asszony elmenne
Kifogástalan férfikerékpár prima gányos,
uri magányoshoz, havonta 120 pengő
a Raeharin, Rotbart penge éo
g u m i k k a l eladó. Z á k á n y - u t c a 51.
és teljes ellátásért. Érdeklődni Szőreg, Megjeleni a fasiszta
pipereszappan
kapható nagy?
. Egy kétéves üsző eladó. Boszor- Rónay-utca lli7.
és szovjetellenes könyvek
ban és kicsinyben G á r d o t l
Kanysziget-utca 11.
Szentháromság-utca 27 széna.
részletes jegyzéke
, Használt ajtók és ablakok eladók. UJ CIM !
György
Inue
Keuies-ulca 5.
A jegyzéket Szegeden egv tárFőszerkesztő: Szirmai lat vén.
paplrnagy kereskedő
Cipók és 40—48-ig bakkancsok elgyaló bizottság állította össze
Felelős
szerkesztő: Gárdát Sándor,
adók, turján-telep 0,algyői vámháznál.
BUDAPEST,
a Magyar Közlönyben megFelelős kiadó: Konci LSazM*
jelent első hivatalos jegyzék
D e á k F . - u . 15.
Egy hasas üsző eladó. HóbiárlbasaKiadja:
felhasználásával.
utea "2. Érdeklődni délután 5-től.
Csomagolópapír éa paplr/sákok
Hírlapkiadó Kft.
Szerkesztőség: Jókalafca 1.1
nagy r a k t á r a . Kapható a Détmagyarország
Wcrihrim-kasszál, kisebbet megvékiadóhivatalában
Telefon: 293.
telre keresek. Ajánlatát a kiadóba ké- Clgarettapapireiadás nagyban.
és a könyvkereskedésekben.
Kiadóhivatal:
KirthiMltCfl Mt
rek íKasszár ieligéreFióküzlet és üzen?: R ó z s a - u t c a 95.
Telefon: 25.
féri termében előadást rendez. Az elői.Jús címe : „Mi n fasizmusf Előadó:
l'ikler Györgv. Az előadást vita követi.
Vendégeket szívesen látunk. Vezetőség.
Délután 5 órai kezdettel a famnakásrvoport (asztalos, kárpilos, kefés, ko.sigvártó, kádár, seprős, kosárfonó)
vczclős/^ének és bizalmiainak együttes
vlése f j z s a György-utca 8.
Pénteken, julius 27-én délután 4
órai kezdettel a korsmárosek fontos
f-gyben ülést tartanak, Lechner-tér 6.
Elnökség.
\z épitiiparasak julius 27-én, pént-ken délután 6 órakor tartják szövetV zeli alakuló közgyűlésüket Lechnertér 6. Minden építőmester jelenjen
«uec.
A Ma-ánalkalmazallak Szakszerve/ele felhívja a tagjai sorában levő hites
Vőnyvszakérlöket és revizorokat, hogy
i.y Ivántartásba vételük céljából a szakszervezet titkárságánál bármelyik bétv >znap 3 és 5 között jelenjenek meg.
A Mag inaikalmazattak Szakszerve- .".<• felhívja a banktisztviselőket, hogy
77-én délután 6-kor a szakszervezeti
s-ékh ízhan bizatmiaikat küldjék el
iianktisztviselői szakosztály megalakii ísar.i,

Kerítésnek való lüskésdrót eladó.
Dobó-u. 41., sarok.
Egy u j súllyesztős Singcr varrógép eladó.
Külső-Csongródi-sugárut
27/b. szóm.
Veadéglő-Azle'.belyhég
lakással
azonnal eladó. Lev. »VendégIő« jeligére a Dclmngyarország kiadóhivatalába kérek.
vnaayhegesziiff, nagyobb kapacitásút és esztergapadot veszek. KovácsTörók-u. 7.
Egy férfikerékpár eladó. Csongrádisugárut 48.
Egy nyolchónapos üszőborja és
két hathónapos serlés eladó. Csillagutca 11.
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