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Miközben a második atombombát is ledobták,

A Szovjetunió éjfél óta
hadiállapotban van Japánhal
A Vörös Hadsereg átlépte Mandzsuhuo határát

Az angol lapok szerint az atombombázás ós a Szovjetunió hadüzenete
hamarosan helyreállítja a világbékét
Annakidején a berlini érlckczlcltel
Kapcsolatban megírtuk, hogy a Szovjetunió aktívabb állásfoglalása várható
Japánnal szemben. Amire akkor céloztunk. most valósággá lett: a Szovjetunió hadat üzent Japánnak. A
szovjet lépésnek kettős jelentősége
van. Egyrészt bizonyltja azt, hogy a
szövetségesek közt mint minden téren. ugy a katonai kérdésekben is
teljes és zavartalan az együttműködés. Másrészt ez a hadüzenet nem a

háború ujabb kiterjesztését, u j a b b
pusztulást és vérontást jelent, hanem
éppen a még folyó háború gyors befejezésére irányul. A szovjet hadüzenet a végső kegyelemdöfést adja meg
Japánnak, az utolsó fasiszta nagyhatalomnak. «A diadalmas Vörös Hadsereg Mandzsúria és Eszakkina népét
felszabadítja a japán elnyomás alól,
a Vörös Légiflotta pedig a Japánhoz
közel fekvő keletszibériai repülőterek-

ről felszállva mér döntő csapásokat
a japán anyaországra. Biztosra vesz
szük, hogy a Szovjetunió hadbalépé
se, az angolszász atombomba-támadásokkal együtt, rövid hetek, vagy
talán napok alatt szétzúzza a fasiz
mus utolsó végvárát. A Szovjetunió
hadüzenete tehát ujabb áldozathozatal az emberiség szenvedéseinek megrövidítésére és a' szilárd, tarlós, oszthatatlan béke megteremtésére.

Japán tragikus 24 órája
,La-tfon, augusztus 9) A lejutóbbi 24 árában borzasztó csapások hullottak Japánra. Ledobták a második atombombái ls. Kélórávul azelőtt periig jelentenék, hagy tokiói kázlés szerint az oroszok áilépiék Mauitsnkné határát és a szovjet repülik; katonai célpontokat bombáztak a japán vonalak mögött. A Szovjetunió Ittél
óla harilátlxpolkna vau I U ^ M Á "y. ^ ^ ^
~
S m1so3«£ atombombát Najasíiri na$y japán kikötőre dobták le. NarasaW Kinsn-sztocién, a japán
anyaország úéil részén van és a Csu-téma szoros választja el Koreától.

Molotov átnyújtotta a Szovjetunió hadüzenetét
a moszkvai japán nagykövetnek
(Moszkva, augusztus 9) Augusztus
hogy lehetőséget adhasson a japán
A mái angol lapok óriási Akiiek8 án Molotov, a Szovjet Köztársasánépnek annak a pusztulásnak elke- kel közlik a Szovjetuniónak Japán
gok Uniójának külügyi népbiztosa forülésére, amelyet Németország szen- elleni hadüzenetét. Mindegyik lap ugy
gadia Saió urat, Japán moszkvai nagyvedett el, mintán visszautasította a Látja, hogy a világ békéje hamarosan
kövelét és a szovjet kormány nevében
feltéíelnéibUH fegyverletételt.
helyreáll. A Daily Mail szerint
a következő nyilatkozatot lelte és kérEnnek alapján a szovjet kormány
kormánykörökben
ugy h'szik,
te a japán kormánynak való továb- kijelenti, hogy csütörtöktől, azaz au
hogy a háború csak néhány hébítását:
gnstus 9-ikétől kezdődően a Szocialistig tart, vagy már addig sem.
A hitleri Németország szétzúzása ta SzovjctsKöztársaságok Uniója hadl- A News Chronicle katonai tudőslés behódotása után Japán volt az állapolban levőnek tekinti magát Ja- sifója azt jósolja, hogy Japán legfelegyetlen nagyhatalom, amely még pánnal.
jebb szeptember végéig tudja folyMolotov külügy inépbizlos közölte tatni a harcot. Több sajtótudósitó
ntnüíg a háború folytatása mellett
döntött. A három nagyhatalomnak, még Sató úrral, hogy egyklőben Ma- m ^ t e g y r i , hogy nem lehetetlen miEgyesült Al.'amok, Nagvbritannia és liéi tokiói szovjet nagykövet a jelen- szerint Japán néhány napon belftlöszKina folyó évi jnlius 26-1 japán legi nyilatkozatot átnyújtotta a japán szeomlik.
fegy veres er«k fegyverletétele ügyé- kormánynak.
A legújabb felderítő lényképek igaben Japánhoz eljuttatott követeiéSató u r , a japán nagykövet kije- zolják, hogy a Hirosima ellen intézett
sét a japán kormány elutasította. lentette, hogy a szovjet kormány nyl atombombatámadás után még bomEnnek következtében a japán kor- lalkozatát a japán kormány tudomá
bakrátert sem látni sehol. Az egyik
mánynak a SzovjeiunSálioz Intézett sára hozza. (MTI)
elmélet szerint az okozott tüzek puszaz a javaslata, hogy vállaljon közvetítő szerepet a lávolke'ell háborúban, elvesztette érlelőiéi. Flgyefen-.bevéve Japán elutasító magatartását a szövetségesek ellen, azt a
javaslatot tetlík a szovjet kormánynak, csatlakozzék a Japáni támadó hatalmakhoz, hogy
ezáltal
hozzájárulhasson a háború befeje„Ha a háború okozóit megbüntetik, nem lesz
zésének meggyorsításához, az áltöbb háború"
dozatok számának rsökkentéséhez
és az egyetemes béke mielőbbi
(London, 1 augusztus 9) Tegnap Nagy- nagyhatalom abban, hogy elismeri az
helyreállításához. A szovjet kor- britannia, nz Egyesült-Államok és Orosz- egyéni felelősséget a háborús bűnökért
mány liEen szövetségi kötelezett- ország egyezményt kötöttek, amelynek és magára vállalja a bűnösök megbün•égéhez, elíoga:ia a szövetségesek értelmében
tetését. Ez az egész világ számára világossá teszi, hogy azok. akik háborúba
ajánlatát és csatlakozott a szöveta háborús föbünösöket
nemzetvezettek országukat, bünügyi felelősségséges hatalmaknak lolvó évi julius
közi katonai biröság elé állitiák.
gel
tartoznak cselekedetükért.
26-án leli nyilatkozatához. A szovA bíróság állandó székhelye BerA Times az eseménnyel kapcsolatjet kormány ezt a politikát tekinti
lin( és mind a négy nagyhatalom
*' ty•< </!/ megbízottat küld oda. Az ban a következőket jegvzi meg: A kaa maga részérői egyeden a'ka'uias
tonák gyakran érezték,"hogy ha a háelső
tárgyalás Nürnbergben lesz.
eszköznek a béke
eljövetelének
ború okozóit megbüntetnék,
nem lenne
meggyorsítására, a népeknek a to- Ar. eljárást a kisérő okmány külön háború Most ennek értelmében a távábbi áldozatoktól és szenvedések- szabályozza Az Egyesült Államok nevé- madó hatalmak vezetőit személy szetől való megkfméléséhe/ és ahhoz, ben aláíró biró a következőket mon- rint vonják felelősségre
dotta : Első ízben egyezik meg n uégy
OOQ

Nemzetközi katonai bíróság elé állítják
a háborús föbünösöket

Ülhatlák el a várost, dc a város központjáról készült képek azt mutatják,
hogy tökéletesei elemeire
bomlott
minden. Japán tűzvédelme semmi sikert nem ért cl a tüzek oltásában éa
a 309.600 lakosú város kélharoiadrcsze elpusztult.
Szuzuki japán miniszterelnök minisztertanácsot hivotf egybe, m a j d
utána a japán rádió felszólította a
polgári lakosságot, hogy azonnal ürítse ki az összes városokat.
Marianna szigetéről felszállt óriási
repülőerőd dobta le ezt az atombombát és röpcédulákon figyelmeztette a
japán népet, hogy ha fellélel nélkül
•em adják meg magukat, akkor a továbbiakban a végső pusztulás vár ráInfiT Szerűin óriási erődök ismét halalmasercjü bombatámadást intéztek
jnpán városok ellen.
Egy neves francia tudós a kővetkezőképpen nyilatkozik az atomrom bolásról: Aloun-ombalás
köveihetiébea minden emberi, állati és növényi
élet elpusztulna és az egész földgömbön legfeljebb csak egy-egy sziget
maradna meg.
Ugyanakkor a tudósok hangsúlyozzák, hogy minő áldásokat hoz majd
az emberiségnek, b a bölcsen használják. Például a javak termelésében
teljes forradalom állna be.
Á Valikánban nagy megrendüléssel fogadták az atombomba felfedezéséről szóló hirt.

Japán a nemzetközi jog
megsértését
emlegeti
A Marianna-szigetekről
felszálló
óriási repülőerőd dobta le Hirosimai
városára az egy és félkilogram sulyU
atombombát. A nagy fölfedezés fejlődésének mai fokán az atombombában rejlő energiának csak félszázalékát tudják hasznosítani. Hogy e n nek a hatása mekkora, arravonatkazóan jellemzők a pilóták nyilatkozatai: A fényképfelvételt készítő egyik
pilóta leírása szerint a szemtanuknak az volt a benyomása, mintbu
valami hatalmas gép szántott volna
végig a városon és a pusztítás színhelyén csak néhány leégett vasbetonépület falai emelkednek. A japán rádió Is megállapítja, hagy Hirosima
rommá leli. A halottak tömege olyan
óriási, hogy meg sem lehet számolni
őket. Az elszenesedett hullákról nem
lehet megállapítani, hogy férfiak, vagy
nők voltak-e.
A japán kormány arra az álláspontra helyezkedik, hogy az alom
bomba használata a nemzrll jog
megsértését Jelenti.
Truman elnök közölte, hogy Japánt
felszólították a fcltétclnélk'üii megadásra, hogy a toljes pusztulást elkerülhesse. Ez a lehetőség még mindig
nyitva áll a jupáu nép. elölt.

Az alomrombolás tökéletesítésével a technika
aj korszaka kezdődött meg

HÍREK

Szolgálatos gyógyszertárak
Takáts Islván
Klauzál-lér 3., lioszáry Keresztes Béla dr„ Pctőti Sándorsugárul 41b., Török Márton,Csongrádi/
Mi az alomrombolás? - Rövidoson az atomenergia W * " J ^
sugárul 11.
—oOo—
és nem les* s*ükség szánra, olajra, benzinre, vlllamosáramra
— A vásárhelyi MaDISz oron*
magyar ünnepsége. Fényes siker*
A bolygókkal oaió közlekedés Is megoldható
orosz-magyar ünnepséget rendezett a
vásárhelyi MaDISz-ifjuság a két nép
Vigyázni heti, nehogy lelrobbanlsak a földgolyói !
tarátságának elmélyítése érdekében A»
ünnepség színhelyét, a Kossuth-teret
Dr Kalmár László egyetemi magántanár
érdekes
fejtegetései
az
uj
találmányról
«ólva!
való
kizlekeéé*
kérdése,
Érdeklődésünkre, hogy a béke idehatalmas Ívlámpák koszorúzták, a vá(Szeged, augusztus 9) Az atomromhiszen klssnlyu üzemanyagból feljén
is
fel
lchel-e
majd
használni
ezt
rosházán pedig öles belük hirdették aa
botassal kapcsolatos tudományos fejszabadítható akkora atomniagifjúsági egység szükségességét. A várostegetés az egész világ közvéleményét a nagyjelentőségű találmányt, Kalmár
energia. amely rakélarepülögépeháza tornyán óriási szovjctcsillag raprofesszor
a
következőket
válaszolta:
nagy izgalomba hozta. Hogy olvasóinInket a Marsig, vagy akár a N'pgyogott. A teret megtöltő közönség
—
Kezdetben
a
tüz
is
csak
romkat pontosan tájékoztassuk erről a
lelkesen fogadta a változatos műsort.
tnnig tudja eljuttatni.
korszakalkotó jelentőségű találmány- bolni tudott, de az embernek sikeKülönösen tetszettek a vörös katonák
rült
megszeliditcnie
és
a
maga
jaJapán elleni háborút már úgyis ének-, zene-és láncszámai. Az ünnepély
ról, mcgkérlük dr. Kalmár László
megnyerték a szövetségesek, ezért sok- után a szovjet katonákkal együtt vidáegyetemi magántanárt, az országszer- vára felhasználni. Ugyanígy volt
te jól ismert, kiváló malematikust és villámmal Is, amelyet manapság egy kai nagyobb fontossággal bírnak az man táncolt az ifjúság a késő éjszakai
kényszerlthc- emberiség boldogulásához való fel- órákig.
fizikust, ismertesse röviden az atom- gombnyomással arra
— Nincs botfülű gvermek címen
rombolással kapcsolatos tudományos tünk, hogy világítson, melegítsen vagy használása.
kutatások eddigi eredményeit és azok más hasznos munkát végezzen. Bizo— Végül még meg kell cntlilenem tartolt előadást Oláh René Zsuzsa tavárható hátasát a gyakorlati életre. nyos, hogy az ember által most fel- egyik fizikusunknak azt a fantasztikus nárnő a Magyar Nők Demokratikus
atommag-ener- megállapítását, hogy a csillagos égen Szövetségében. Az előadónő igen ügyeDr. Kalmár a következőket mondotta: szabadított hatalmas
giák nemcsak rombolni képesek, ha- néha hirtelen fénnyel fcilünő uj csil- sen kidomborította, hogy mennyi beha— Az elméleti fizika fejlődését min- nem a technikus megtalálja majd antás éri a gyermeket zenei téren is éa
dig nyomon szokta követni néhány nak a módját, hogyan lehet vele hasz- lagok, az úgynevezett nóvák, tulaj- ezek a sokszor öntudatlan zenei hatádonképpen
kiluilt
emberlakta
bolygóksok alakítják ki benne egész életro
évtizeden belül a technika gyakor- nos munkát végezlctni.
ból keletkeznek, úgyhogy lakóik felfe- szóló zenekészségét is. Bebizonyította,
lati kihasználása — mondotta — és
dezték már az atomrouibolást és vi-liogy rosszhallásu gyermek tulajdonRövidesen talán ilyen energiák
igy a fizikusok már régóta számilagyázatlanságukban felrobbantották az képpen nincs is, (legfeljebb a melódiát
'
fogják
hajlani
a
gépekel
ét
a
köznnk arra, hogy az alomrombolásnak
énekli rosszul, de emellett igen nagy
egész bolygót.
lekedési eszközükei is.
is meglesz a technikai alkalmazása,
jelentősége van még a hangsúlynak,
lermészclcscn a mai időkben elsősor- Minthogy az atommag-energiák sokEzért szükséges megoldani azl a
vagy hangszinnek, az ütemnek és a
ban a haditechnika
alkalmazására lizezcrszcrle nagyobbak az eddig felhangerősségnek is. Végül hanglemezeproblémát, hogy mikén! lehel a
gondoltak.
ken mutatta be az úgynevezett jő és
használt legnagyobb kémiai energiákrobbanási folyamatot megállítani,
— Aini az alomrombolás lényedét nál, hihetetlen perspektívák tárulnak
rosszhaltásu gyermekek énekét. Ebből
nekünk megfelelő időben, nehogy
főként azt a tapasztalatot szűrhettük
illeti — folytatta Kalmár professzor fel a technika elölt. Bátran mondhataz egész föld felrobbanjon
—, ahhoz abból a régóla ismerelcs juk, hogy a technika uj korszaka kez- — fejezte be érdekes felvilágosítását le, hogy a népdal sokkat közelebb áll
a gyermek lelkivilágához, mert sokkal
lényből kell kiindulnunk, bogy az dődik meg.
dr. Kalmár László egyetemi magán- tisztábban tudták énekelni népdalainanyag nem tölti bc teljesen a rendeltanár
Nem lehetetlen, hogy ezzel megkat, mint nótagyárosaink idegeuszellcimi
kezésre álló teret, nnnem kis moleindulóit vagy egvéb szerzeményccské.t.
oldódik
a
naprendszer
többi
bolyL.
Z.
kulákban egyesül, amelyek
között
Ez az előadás is figyelmeztető lehet
aránytalanul nagy ür van. Egy-egy
minden, gyermekét szerető magyar
alom a naprendszerhez hason Itt. A
anya számára, hogy vigyázzon arra?
nap helyén ilt az úgynevezett pozimit énekel gyermekének és milyen zenei hatásoknak teszi ki lelkét. Esak a
tív töltésű elektromos alommng van,
magyar népdal leliet liaink és leánvain.f
a bolygók pedig ncgativ elektromos
nólakincsének alapja és ebből fejleszttöltésű elektrónok. Az atomrombolás
jük
ki a klasszikus zene iránti szeretveszempontjából az alommagok szerke- Szövetséges
kormányzóbizottság
veszi kezébe az tünket
is,
•
zete érdekel bennünket. A fizikusok uralmat — Végrehajtják
Ausztria
és
Németország
megállapítottak, hogy az alommagok
— A nagyhatalmak célja: a
pozitív elektromos töltésű protonokból teljes szétválasztását
és elektromos töltés nélküli neutro- szabad és független Ausztria kifejlődésének
elősegítése
i
CIRKUSZ
a
nokból vannak összegyúrva. Ha már
Ricset
a
legfelsőbb
kormányzótanács
(Newyork,
augusztus
9)
Az
Egyesült
me*l sikerül egy atommagot profo- Államok, Nagybritannin, Szovjetunió és fennhatósága alatt négy katonai pautolsó előadás
tokból. vagy neutronokból álló sugár- Franciaország augusztus 8-án Newyork- rancsnokból álló tanács igazgatja.
Kellen egy jegével.Szenzációs műsorral
ral eltalálni, akkor az átalakul egy- ban, Londonban, Moszkvában és PárisA négy hatalom közigazgatási gépemás atoin magjává. Az u j atommag ban egyidejűleg nyilatkozatot bocsátot- zetére és a megszállási zónákra vonat— Ac egyetemi I p z s l é b i z o l l s j
sokszor magától felbomlik még az ere- tak ki és ebben bejelentették, hogy kozó egyezményt egyesült tanácsadó állásvesztésre iiélle dr. Lajos Sándor
detinél is kisebb atommagra, miköz- a négy halalom között Ausztria meg- bizottság dolgozta ki. Ausztriának zó- egyetemi adjuaklutl. Menlőlanuja Dáben kis részecskéket sugároz ki. Ilyen szállására vonatkozóan egyezmény jött nákra való osztása és a közigazgatási vid Bálint papucskészitö volt, aki régépezet megszervezése hasonló anhoz, szegen jelent meg az igazoló bizottsá;
módon sikerült többek között az al-létre. Ennek értelmében
ami Németországban ezidőszerint már előtt és tanúvallomása során reakciós
Ausztriát
szövetséges
kormányzóchimislák áluiát megvalósítani és
létezik. A célkitűzésben mindazonáltal magatartást tanús tolt, U3>- hogy a polibizottság
igazgatja.
Az
Egyesült
ólomból aranyat előállítani.
nagy a különbség. Németország meg~- tikai r e n d ő r s é g őrizetbe vette. Későriö
Államok, Nagybritannia,
Szovjet— Az alommagok' azonban nagyon
szállásának az a célja, hogvpet német azonban szabadlábra helyezték. Dr.
unió és Franciaország képviselenemzetet képtelenné tegye arra, hogy Firbás Oszkár gimnáziumi igazgató?
kicsinyek és ezért nem lehet rajuk
téből áll.
célozni az alomromboió sugarakkal. Időközben Ausztriát négy megszállási ujabb háborúba kezdhessen.
tanügyi főtanácsost, az igazoló bizottság
feddésre ítélte, mert tagja volt a Magyar
Ezért sok-sok millió részecskéből álló zónára osztják és azok mindegyikét a
Ausztria megszállásának hivataElet Pártjának és az ifjúságot az antilosan bejelentett célja viszont az,
bombát kellett útnak indilani, amig nagyhatalmak egyike fogja megszállni.
bolsevista kiállítás megtekintésérc vezéhogy szabad és független nemzet
egy alommagot sikerült átalakítani.
A szövetséges kormányzóbizottság
nyelte ki.
kifejlődését elősegítse.
Technikai kihasználásáról esak akkor főbb feladatai a kővetkezők: VégrehajNéhány
napon
belül
a
szövetséges
csax Cs. Joacklm Ferenc képkiállítás*
lehet szó, ha sikerül az egyes atom- tani Ausztriának Németországtól való patok át is veszik a számukra kijelölt
a knllnrpalotában. Nyitva délelőtt 1(1
rombolási folyamatokat folyamatossá elválasztását. Gondoskodnak arről, hogy megszállási zónákat.
órától l-ig, délután 3-tól 6-ig.
lenni, ugy hogy az első felrobbantott a lehető legrövidebb időn belül felállítntoinból annyi és olyan részecskék sák az osztrák központi közigazgatási
x Halálozás. Férjem, Bakot.i Tani A a
Schuschnigg
fasiszta
Előkészítik a talajt a szabaszabaduljanak fel, amelyek egy má- gépezetet.
váratlanul
elhunyt. Gyászolják felesédon megválasztottt osztrák kormány
(Páris, augusztus 9) Renner jelenlegi ge és barátai.
sik alom magjál felrobbantják. Erre megalakulására. A szövetséges kor- ideiglenes
osztrák miniszterelnök, Kormár évekkel ezelőtt kilátást nyújtott mányzótanács négy szövetséges katonai ner bécsi polgármester és Seitz, egyx Felkérjük az Egyetemet Végzet!
az rnrán« nevű fém egy bizonyos faj- biztosból fog állni majd és együttesen kori bécsi polgármester egyöntetűen Nők Egyesületének tagjait, liogy szomtáján végrehajtott alomrombolási kí- gyakorolják a legfelsőbb kormányha- állást.foglaltak Schuschnigg volt osztrák baton, augusztus 11-én délután 6 órasérlet. Az urán atommagjában levő talmat. A szövetséges kormányzótanács kancellárnak a politikai életbe való kor fontos megbeszélésre jelenjen,td
nculront belőve, uj jelenség jön lét- döntéseit egyhangúan kell meghozni és visszatérése ellen. Nézetük szerint meg Tábor-u. 3., II. cm. Zrínyi Kolre: az atommag kelléhasad és eküz- gondcskodnaé arról, hogy főbb kérdé- Schuschnigg fasiszta voll és szereplése légiumban. Elnökség.
mind a négy osztrák megszál- csak akadálya lenne a demokrácia
ben njabb nagy sebességű neutronok sekben
lási zónában egységesen járjanak el. ausztriai kialakulásának. (MTI)
— A MaDISz e heti Élőujságjú!
szabadulnak fel. Már a háború előtt
csütörtökön, 9-én tartja meg a l a
kiszámították, hogy
dor-lclep: csoport székházában (Vá<
Tito marsall köztársaságot
követelő beszéde
után sárhelyi-sugúrut 110.). Mindenkit SZA<
nem kellene egyéb, mini az uránnak ebből a ritka módosulatából
reteltel vár a vezetőség.
— amelyből sajnos csak pár mll— Szüléi értekezlet. Pénteken délUgrani áll rendelkezésre — egyután fél 5 órakor a Nemzeti Segély a
méter sngarn gőmbüt készileni
Sövényházán nyaralt gyermekek szülei
és a közepébe olyan készítményt
gesek tanácsára irta alá az egyez- részére nevelési problémákkal foglal(London, augusztus 9) Péter, juményt abban a reményben, hogy kozó szülői értekezletet tart. Előadó
gosz. .via királya visszavonta felhaelhelyezni, amelybői a megfelelő
elkerüli országában a belső viszályt. Gaál Irén tanárnő, a sövényházi nyatalmazását a jugoszláv kormányzóidőben neutronok szabadulnak fel
tanácstól. Ezt tegnap közölték, amiA nyilatkozat ezután megismé raltatás vezetője. Vendégeket szívesen
és akkor az egész gömb minden
kor
a
király
válaszolt
Tito
'ál>ortelte,
hogy Titó tábornagy az egyez látunk.
egyes atommagja felrobban éa
nagy köztársasági államformát kömény cgvcllen pontját séin tartotta
— A Nemzelkézl Jelal Szervezel
olyan romboló energiák válnak
vetelő beszédére. Péter azt mondja
bc és végül közli, hogy visszavonja szegedi kirendeltsége 50.003 pengőt adoszabaddá, amilyenről eddig nem
Tito tábornagy beszédéről, hogy ez
a kormányzótanács felhatalmazását, mányozott a Nemzeti Segély részére?
végleges megszegése a fr.ibasics volt
ia álmodtunk.
majd igy fejezi he nyilatkozatát: hogy ezzel az összeggel a Nemzeti Segéty
miniszterelnökkel kötött egyezményEttől a pillanattól
kezdve
visszaszáll akcióin keresztül hozzájáruljon az orUgy látszik ezt, vagv valami ehhez hanek. Azt mondja még hogy az
rám az alkotmányos
jog, hogy meg- szág felépítésének munkájához. A Nemsonló jelenséget valósítottak nu-c most
egyezmény értelmében eddig hallvédjem népem
jogait.
zeti Segély czulon mond köszönetet •
tus amerikai tudósok.
gatott. Közli, hogv csak a szövetsé—oOo—
Nemzetközi Joint Szervezetnek.

Négy nagyhalalom szállja meg
_
Ausztriát
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Péter jugoszláv király visszahelyezte
önmagát uralkodói jogaiba
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Megindult
a szegedi rendőrség rohama a lehetézők ellen
Félmillió érték! fekeleiral kobozéit el
a rendőrség
(Szeged, augusztus 9) Az államrendőrség szervei országszerte megkezdték
• feketézők elleni harcot. Ezzel kapcsolatosan tegnap este a szegedi nagyállomáson százfőnyi rendőrcsapat tartott razziát. A rendőrség körülzárta a
nagyállomás épületét és minden embert
igazoltattak Akinél nem volt megfelelő
szállítási igazolás, annak elkobozták a
rsomagját és sokat be is kisértek közülük. Jellemző a feketézőkre, hogy
az egyik feketéző, hogy a bőrét mentJirssc, 10.000 cigarettát tartalmazó bőröndjét az állomás egyik elhagyott sarkába dobta, ő maga pedig elszelelt.
A razzia során egyébként félmillió pengő
irlékil feketeárut kobozott et a rendőrség.
Sok feketéző azzal akar kibújni a
hatóságok ellenőrzése alól, hogy gyalog
megy Dorozsmáig és ott száll fel a
vonalra A rendőrség azonban az egyszer túljárt a feketézők eszén és a dorozsmai állomáson k razziát tartott,
uhol a várt eredmény szintén nem maradt el.
A feketézők kórében a rendőrségi
razzia természetesen uagy ijedelmet
keltett, de a békés és becsületes utazók,
•kiknek nyugodt utazását a feketézők
kzúrnyü risera hada akádályozza, nagy
megnyugvással és őszinte örömmel fogadia a rendőrségnek ezt ez akcióját,
• mely bizony sokáig váratott magára.
Véleményünk szerint gyakrabban kellene itvc'n razziákat tartani és az utazásokat fokozottabban kellene ellenőrizni és a rajtakapott feketézőt legalább olyan büntetésben kell részesíteni,
mint a politikai bűnösöket.

Háromévi börtönre ítélték
dr. Blazsó Sándort,
a MONE volt ügyvezetőiét
Szeged, augusztus 9) A szegedi orfostársadalom egyik jobboldali vezetője, dr. llluzsó Sándor egyetemi magántanár, a MONE ügyvezetője állt
tegnap a népbiróság Csaba-tanácsa
elölt. Dr. Iliru Sándor ügyész adta elő
a vadul, bogy Blazsó ügyvezető alelnöke volt a rosszemlékű fasiszta orvosegyesületnek, a MONE-nak, amely köztudomásúlag nemcsak kiszolgálta a
fasiszta rendszert, hanem annak egyik
vezető testülete volt s a MONE kezdeményezésére hoztak több népellenes,
fasiszta rendeletet.
A vádlott többek között aláirta Szögi
Géza nyilas képviselő, később nyilas
államtitkár ajánlási ivét, előadásokat
tartott a nyilaskeresztes pártban és egy
ígyclemi altisztet lekommunistázott és
Internálással fenyegetett meg. A vádlott
természetesen tagadta bűnösségét és azt
állította, hogy kényszerűségből vállalta
a MONE vezető tisztségét. Igen érdekes
volt dr. fírrkessy László egyetemi rendkívüli lánár tanúvallomása, aki, mint
az egyetemi igazoló bizottság tagja, többek között ezt mondta : Általános tünet,
hogy éppen a magasabb állásnak azok,
akik a számonkérés alkalmával semmit
sem hajlandók vállalni tetteikből.
Berkessy professzor egyébként igen
terhelő vallomást telt dr. Rlazsora,
a vádlott szemébe mondta, hogy őt
maflát is többször próbálta becsalni a
MONE-ba, amelynek minden szegedi
kcreszlénv orvos tagja volt. Dr. fítró
Sándor vád- és dr. Polgár Péter védőbeszéde után a bíróság tanácskozásra
vonult vissza, hogy meghozza az ítéletet. A népbiróság dr. Blazsó Sándort
háromévi börtönre cs tizévi politikai
jogvesztésre Ítélte. Az ügyész fellebbezett.

szeged Városi Színház
Igazgató

Dr Bárányi János

Műsor:
Csütörtökön délután 6 órakor Radnóthy Éva felléptével: Egy szív kiad*...
Zenés vígjáték 3 felvonásban.
Pénteken, szombaton « órakor és
vasárnap délelőtt fél 11 órakor a budapesti
Operaház
balettegyúttesénck
vendégjátéka.
Vasárnap, bélfőn, kedden délután
Gorakor Radnóthy Éva felléptével:
Egy »ziv kiad*... Zenés vígjáték 3felvonásban.
Vasárnap délután 3órakor: Clgányprimai. Operett J felvonásban.
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Mérnők és munkás

fl kommunista hazafiság nem külsőségekben és melidöngetésben nyilvánul
meg, hanem tettekben

A mérnökök, Vegyészek és münökük szabad szakszervezetének kcrldi
taggyűlésén Bolió András elvtárs a
munkások és mérnökök közötti viszony megjavításáról beszélt. Megállapította, hogy a mérnökök és a
fizikai dolgozók közi bizalmatlanság
fészkelje be magát. Ezen sürgősen
változtatni kell, mert cz nemcsak
a mérnökség, hanem az egész ország érdeke is. A munkafegyelem
és a munkaszellcm országos viszonylatban rossz, ezen a mérnöknek kellene kemény kézzel változtatni, de nem mernek hozzányúlni
ehhez
a
kérdéshez,
pedig ezt
joggal
várná
tőlük
az
ország. A muttban a mérnök rabszolga-engedelmességet követelt a
munkástól, a fizikai dolgozóval semmi benső kapcsolata nem volt és
ezért a munkásság ma bizalmatlan
vele szemben. A mérnököknek szakítaniuk kell a régi szellemmel, hd
kel! bizonyítaniuk, hogy szociális
gondolkozású, jószándéku demokraták. Igy népszerűvé válnak majd
a dolgozók előtt. Másrészt meg kell
érttclniők a munkássággal, hogy A
megkövetelt munka elvégzése és :1
munkafegyelem megerősítése részei
a demokratikus Magyarországért, .1
munkásság
szabadságáért vivőit
harcnak. Mindenkinek megfeszített,
fegyelmezett munkát kell végezni,
hogy a magyar dolgozók szenvedés®
minél rövidebb legyen, mert a fegyelmezetlen, laza munka a reakció malmára hajtja a vizet. A tag
gyűlés Bohó elvtárs álláspontját hr
Ivcslésscl fogadta és a magáévá
tette.
i

Komócsin Zoltán elvlárs előadása a női klinikán
Futta László és Magyar K á r o l y tanársegédek érdekes
hozzászólása
(Szeged, augusztus 9) Kedden este a
női klinika előadótermében Komócsin
Zoltán elvtárs előadást tartott „a Magyar Kommunista Párl viszonya a váltáshoz és a nemzeti eszmékhez" cimen.
Bevezetőjében azzal foglalkozott,
hogy a 25 éves reakció milyen hazugságokkal és rágalmakkal illette a kommunistákat és a kommunista pártot a
vallási kérdéssel kapcsolatban. Ma már
világosan látszik mindenki elölt —
mondotta —, hogy a
kommunisták
nemcsak hogy nem üldözik a különböző hitfelekezeteket, de ahol szükség
van rá, segítik. Példaképpen megemlítette
a földreform törvényt, amelynek egyik
paragrafusa kimondja, hogy ahol szükség van rá, ott a falusi plébániahivatalnak is kell földet juttatni. Ennek a
paragrafusnak érvényesítéséért a kommunisták harcoltak a legkövetkezetesebben. Befejezésül leszögezte, hogy a
a Magyar Kommunista Párt együtt akar
működni mindenkivel, igu az egyházakkal is az ország felépítése érdekében.
A hazafiságról szólva, elöljáróban
azt bizonyította, hogy a 25 éves Horthy politika mennyire hazafiatlan és nemzetvesztő volt. A Horthy-reakció hazafisága külsőségekben és melidöngetésben
nyilvánult meg, de teljes egészében
ellenkezett a magyar nép, a magyar
haza érdekeivel. Á Hortny-reakciósok
haza alatt nagybirtokaikat értették.
A nemzet csak addig létezett számukra,
amig népnyuzó politikájukat fenn tudták tartani. Amikor fetelniök kellett
volna a 25 éves országvesztő politikáért,
akkor jobbnak látták az értekeket magukhoz véve, más tájakra menekülni.
Mi kommunisták, a magyar nép legtragikusabb óráiban egy vesztes báboru
romjai fölött hirdettük meg az összes
többi pártok közül előszór, hogy „lesz
magyar újjászületés". Azóta a szavak
tettekké váltak és bebizonyítottuk, hogy
mit értünk mi hazafiság alatt. Mi nemzet alatt a népet értjük. Legfőbb hazafias kötelességünknek á magyar nép

gazdasági és politikai felemeléséi tartjuk. A mi hazafiságunk nem külsőségekben, hanem teltekben nyilvánul meg.
Mi, a nemzet gerincét képező munkasok, parasztok, értelmiségiek őszinte
szövetségén keresztül uj, demokratikus
népi Magyarországot építünk. Aki figyelte eddigi politikánkat, az láthatta,
hogy soha szfik pártérdek nem befolyásolta programunkat, amely minden
esetben egybevágott az egyetemes nemzeti érdekkel. A Magyar Kommunista
Párt azért lehetett a nemzet vezető
pártja, mert pontosan látjuk a megoldásra váró nagy magyar sorskérdéseket Nemcsak a bajokat tárjuk fel, előljárunk a munkában, a harcban, hogy
meg is oldjuk a magyar nép problémáit. Ezt pontosan igazolják többek
között az újjáépítés eddigi eredményei.
Dr. Magyar Károly arról beszélt többek közöli, hogy feltétlenül meg kell
szervezni, hogy magyar ifjakat küldjünk
a környező államokba tanulni, mert
ezáltal még közelebb kerülünk a szomszédos népnkhez.
Dr. Mándi György elrtárs zárta be
a vitát és összegezte a hozzászólásokat,
Felhívta a hallgatóság figyelmét, hogv
a jövő héten újra ismeretterjesztő előadást tartunk.
Ezután a kommunista párt külpolitikájáról szólott.
A látható érdeklődéssel fogadott
előadás után vita alakult ki, amelynek
első hozzászólója dr. Falta László tanársegéd volt Felszólalásában kifejtette, hogy figyelemmel kiséri és helyesnek tartja a Magyar
Kommunista
Párt politikájúi a vallási, a hazafisági
és külpolitikai kérdésekben
egyaránt.
Mint a Délmagyarország olvasója, állandó figyelemmel kiséri pártunk működését és megnyilvánulását és jólesően állapítja meg, hogy a sok hordószónoklat után most komoly," felelősségteljes szavakkal találkozik pártunk részéről.

A magyar Nemzeti Segély kiküldöttei
versenyre hívták fel a romániai
testvérszervezetet
Budapest, augusztus 9. (Saját tudósítónk lelefonjclentése.) Augusztus
elején zajlott le díszes külsőségek között Bukarestben a román hazafias
népvédetem kongresszusa. A kongresszuson többek között résztvett
Gréu Péter miniszterelnök, továbbá
a Szovjetunió' diplomáciai képviselője, a szakszervezetek és a társadalmi egyesületek kiküldöttet és a román közélet sok vezető személyisége.
A Magyar Nemzeti Segély részéről
ls jelenlek meg kiküldöttek. Ger* Zoltán elvtárs, a Nemzeti Segély főtitkára a magyar nép és a négy demokratikus párt üdvözletét tolmácsolta

I Magyar Viriskereszt
szegedi fiókja a haditeglyokórt
(Szeged, augusztus 9) Feltűnés nélkül, de annál eredményesebben dolgozik a Magyar Vöröskereszt szegedi
fiókja. A hadifoglyok nyilvántartásán,
felkutatásán, a külföldi hozzátartozókhoz való üzenetközvetítésen, a hadisegély kiutalásához szükséges irat kiállításán, különféle ügyes-bajos dolgok
elintézésén, tanácsadáson kivül a szabaduló hadifoglyok ellátása, irányítása
körül ls eredményekben gazdag munkát
végez. Uj helyiségében, ^Széchenyi-tér
10, I. cm. ..agyszerüen megszervezte a
kiszabaduló hadifoglyok megebédeltetését s a társadalommal karöltve, minden lehetőt megtett, hogy az uj éiet
íelé törléuő első lépések, amelyeket
hadifoglyaink az uj, demokratikus világ
mesgyéjéa teltek, kellemes emlékück
legyenek.

Mozik mÜMorn:
Korzé Mozi:
Ma és mindennap bemutatjuk a hatalmas és lenyűgöző orosz filmalkotást:
..Rettenetes •/án"-t. A címszerepben
Nikoláj Csei x vszov. Anasztázia Romanovna cárnőt alakítja: L. Csclikovszkaja. Műsort bevezeti: A legfrisebb
Heti llirek.
Széchenyi Mozi i
Ma és mindennap bemutatjuk Kordi
Sándor mestermüvőt: .,4 bafriadt le'va\"-t. Csodálatos történet az Ezeregvéjszaka meséiből. A főszerepben: Conrad Veidt.

Belvárost Mozi
Ma és mindennap bemutatja a legsikerültebb magyar filmet: Téparl1
a román népnek. Bejelentette, hogy látomás, Zsigray Julianna közismert
•ktébfr közepén nemzeti segélyhetei regényét Főszereplők: Jávor, Tolna*
rendeznek Magyarországon és erre a Siinor, Makláry, Rajnay stb.
román hazafias népvédelcm vezetőségét is meghívta. A négy napig tartó
kongresszus alatt a magyar küldöttség megkülönböztetett figyelemben részesült. A Nemzeti Segély delegációja
Egyesületcserék
szerdán érkezett vissza Budapestre és
a szegedi f u t b a l l s p o r t b a n
táviratban köszönte meg onnan a szíves fogadtatást. A Nemzett Segély verJelentette a Délmagyarország, hogv
senyre bivla fel egyúttal a hazafias a futballszövelség most életbeléptetett
népvédehnet, hogy léleszlendi alatt szabadrablás: rendelete lehetővé teszi
melyiküknek lesz nagyobb tömegszer- a futballisták számára, hogy egyesületük tudta nélkül klubot változtassanak.
vezete és több tagja.
Amint értesülünk, a gyors átigazolási
-o—
lehetőséget tóbb szegedi futballista
igyekszik kihasználni. Igen érdekes változások várhalók a szegedi játékosAz induló vonatokhoz hűsítő gyü- fronton. A legelső átigazolási bejelenmölcsöket, cigarettát, dohányt vittek és tés Hernádi, a Tisza tehetséges fiatal
más apróbb jeleit adták a szerető gon- középcsatára részéről futott be a
doskodásnak, hogy megkönnyítsék ha- DLASz-ba. Hernádi a SzAK-ba lép át.
difoglyaink első szabad útját az uj or- Hir szerint ide tart a Tiszából rajta
szágban. Különösen előljárt a hadifog- kívül még l'akó és Fáskerti is. SzAK
lyok megsegítésében Alsóváros népe az állítólag vidékről is szerez játékosokat
alsóvárosi szerzetes nővérek, a refor- a salgótarjáni Vigh IV. és a szolnoki
mátus egyház és a Kommunista Párt. Nagy személyében, mert számit arra,
Hogy váratlan esetekben is hirte- hogy hátha mégis megcsinálják az
len segítséget tudjon nyújtani a Vörös- ősszel a Nemzeti Bajnokságot és a
kereszt, tároló raktárt létesített Szécheiros-fehér csapatot is belevonják. A
nyi-téri helyiségeiben, ahol minden- zeged szárait ezenkívül több Restre
nemű pénzbeli és természetbeni segít- kölcsönadott játákosának, mint például
séget elfogad.
Bosánszkynak és Horváthnak hazatéVégül közöljük, hogy az országos résére, sőt reméli, hogy a Németországvöröskeresztes gyüjtönapokat augusztus ban amerikai hadifogságban levő Szabó
10 és 11-rc tűzte ki a Vöröskereszt. és Gyurcsó rövidesen hazatérhet EzEzeken a napokon a Vöröskereszt.kikül- zel szemben hírlik, hogy érzékeny veszdöttjei járnak házról-házra, ' hogy teség is fogja érni a piros-fehéreket,
gyűjtsenek az arra rászoruló magyar mert Kakuszi és Szőcs az SzMTE-be
gravitál.
testvéreink számára.
—oOo—
MaDISz folbatlbajaskság. A MaDISz.
Egy tehén, slráfkocsi és hereszénn futballbajnokság során szerdán este
eladó. Gál-utca 20.
nagy érdeklődés mellett játszották •
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rsercpcssori pályán a Mornvaros.
MaDISz—Felsővárosi MaDISz niérkó7(-st amelyet a móravárosialc nyertek
I (l (0: 0) 'arányban. A győztes csapat
nagvobb gólarányu győzelmet érdemelt
tolna, A Mára városi MaDISz G ponttal
vezet Alsóváros elölt a bajnoksagban.
'•óllüvő : Balogh II.
Az SzMTE fennállásának 35 éves
'ubilruma. Az SzMTE augusztus 19—
>(Mn ünnepli fennállásának 3u éves
jubileumát. A jubileum alkalmából az
egyesület kétnapos sportünnepségei
rendez. A futballcsapat az országos
munkásválogatott ellen játszik.
A Nvomiászok kérik játékosaikat,
bogy edzésre holnap, pénteken az Arpád-ayomda előtt fél 5 órakor jelenjenek meg.

Apróhirdetések

Különfélék

1945 augusztus 10.

ad 23457/1945. E. sz.
A Széchenyi-, Klauzál téren, vagy
Hirdetmény
a Kárászraicában üzlethelyiséget ke
Közhírré
teszem, hogy augusztus
resek. Közvetítést díjazok. »Közepes*
6-ával a szegedi párhuzamos II. jeljeligérc a kiadóba.
zésű csengelei anyakönyvek vezetésével
Egy bélhetes malac n Rákóczi téren Pigniczky Ferenc gazdanyilváulartót
Aranyat, briliánst, ékszereket, ezüstöt,
kar- és zsebheli órákat vásárolok elveszeit. A megtaláló jutalom ellené- bíztam meg. Megbízásom alapján a
Laczkó, órás és ékszerész, Kárászra. 14. ben ériestise Nagy Ferencet. Arviz- születési és halotti anyakönyvek vezetésén kivül a házasságkötéseknél pol800 literes, bornak is alkalmas hor utea 27. szám nlalt.
Elveszeti fekete-fehér-tarka macska. gári tisztviselői minőségben való közredók nagyobb tételben is eladók. KálNyomravezető jutalomban részesül a működésre és a házassági anyakönyvek
vária-utca 21a.
vezetésére is jogosult.
Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget Boyal-szállóban.
Szeged, 1945 augusztus 6-an.
Független
asszony
házasság
céljából
magas áron veszek. Falus bélyegkeresDr. Pilly sk., h. polgármestrt
keresi jól szituált intelligens férfi ismekedés Fogadalmi templom-téren.
retségét.
Korhatár
50
év.
Választ
„SzoStrapa íérfikerékpár jó gumikkal
morú a magány" jeligére kérek a ki- Szeged város elsőfokú iparhatósága.
6000 pengőért eladó. Uj-lér 4.
19298/1945. kig. sz
adóba.
Egy 250 kbe.-a motorkerékpár 90
Tárgy: Kereskedők és
Belvárosban üzlethelyiség berendeszázalékos gumikkal eladó. Megtekintiparosok igazoltatása.
zéssel
100
ezerért
azonnal
megvehető.
hető Kölcsey-utca 4., Temesi bérautó
Keresünk
üzleteket
adás-vétel
közvetí\ MAV n y u g d i j a s o k ingyenes vállalatnál.
Hirdetmény
tésre. Kertész közvetítő. Kölcsey-u. 10.
Eladé nngolszövct férfiruha magas
rohammunkája
Az
5!30'1945,
M. E. sz. rendelet alap*
Elvessel! szerdán a reggeli órákban
A MAV nyugdijasok lankadatlan lermclrc. Boldogasszony-sugárul 20. felsővároson 13 pulyka egv fehér anyá- ján közhírré teszem, hogy az iparosok
szorgalommal folytalják az ónként szám, Tóth szabó.
val. A nyomravezetőt kellően jutalma- és kereskedők igazoltatása tárgyában
Emeleles gyárépület lakóházzal el- zom. özvegy Bedő Gyórgyné, Szilléri- kiadott 3140/1945. M. E sz rendelet 7.
vállalt heti egynapos ingyenes épilő§-ának 1. bekezdése akként módosul,
i unkát, amelyet a Tisza-pályaudvaron adó. Érdeklődés délután Szenthárom- sor 36. sz.
íogy azok az iparosok (kereskedők),
\ géznek. Eddig már összesen 2200 ság-utca 13. Wéber.
akiknek telephelye Szeged város terű*
munkaórát dolgoztak
Ajtót, ablakot veszek. Angóranyul,
létén van, az igazoló jeíenlést (nyilat*
Igazán épületes látvány, amint az ablakzsalugáter eladó. Pestre kocsi58-75 éves korú idős vasutasok a forró val fuvart vállalok. Felsővárosi feketekilátót felveszek. Hegedűs, Somo- kozatot, kérdőívet) még az 1945. évi
augusztus hó 16. napjáig nyujhatják.be.
uapon olyan szorgalmasan és kitartással földek 109., református szeretetház gyi-utca 15.
Szeged, 1945. augusztus 2.
végzik a kijelölt fizikai munkát, mintha
VasbWszereléskez hasonló munkáknem is ingyenes, hanem úgynevezett melleit.
Práger József sk.
Eladó egy u j férfikerékpár és egy ban nagy gyakorlattal rendelkező
„akkord "-munkáról volna szó, jó fizenyilvántartó, mint az első*
téssel. Úgyannyira, hogy a munkájukra használt női. Meglek. Nádas-u. 11. munkavezető vagy művezető és ugyanfokú iparhatóság vezetője.
felúgvelő pályamester is a legteljesebb
Mnakarahaviszon, ing- és pizsama oda mérnőkhallgató, vagy szigorló kemegelégedésének adott kifejezést a vég- flanelt Juhász Antal rőfösnél, Horváth restetik.- Ajánlatot (Közel vidékre
Közellátási Hivatal, Szeged
zett teljesitményért.
Mihály-u. 7., iparcsarnok mellett. 01 azonnal* jeligére a kiadóba.
A vasúti szakszervezet vezetősége cső árak.
Alévet gyakorlattal rendelkező tiszt 5203/J945. szám.
elvárja azoktól a nyugdíjasoktól, akik
Tárgy: Oltott mész forgalom*
Sagirnlnu, villamosnál saroktelek viselőnő délutánra elhelyezkedne Lev.
eddig bármi okból nem vettek részt 100.000 P. Petrik-iroda, Széchenyi- >Pontos munkaerő* jel. a kiadóba.
ba hozatala.
ezen hazafias és becsületbeli munkában,
tér
7.
szám.
Kifatéfint
felvesz
a
(Colorit*
rekHirdetmény
liogv minden hétfőn, reggel félnyolc
Eladé egy straDdkabin és egy ló- lámfestő műterem, Kölcsey-utca 11
örakor jelenjenek meg a Tisza-pályaÉrtesítem a város közönségét, hogi
Takarítónők felvétetnek a Hungá- az Alföldi Cementárugyár és Keresi*
• udvaron a forgalmi iroda előtt a közös szerszám. Nádas-utca 11.
munkában való részvétel végett. A megSzép, kétajtós keményfaszekrények ria-szállóban.
kedeimi Rt. Szeged, Mérey-ulca 15/bí.
jelentekről az oszlálymérnókség, illetve eladók. Szentháromságra. 2., I. 5.
4 középiskolát végzett fiatal leány szám alatt oltott meszet kilónként 4
a pályafenntartási iroda névsort vezet
Eladé jókarban lévő női kerékpár, irodai munkát vállal. Ajánlatot (Pon- pengő vételár mellett f forgalmi add
jó gumikkal. Érdeklődni Petőfi Sán tos* jeligérc a kiadóba.
forgalombahoz.
dor-sugárut 24.
GyÖngyftiőnőket virág, klipsz stb.
Szeged, 1945 augusztus 8.
Sürgősen olcsón eladó egy sezlon. készítésre keresek. Kazinczy-u. 6., I. 6
Közellátási Hivatal,
Kifutófiú felvételik, Hungária-edényA Független Kisgazda-, Földmunkás- Margit-ulca 28., földszint 2.
Eladó két héthónapos süldő. Szil- ház, Tisza Lajos-körut 55.
éi Polgári Párt augusztus lé-én H ó r a
hirdetmény
kor Csengéién a Dékány-vendéglőbcn léri-sor 30, Szilléri átjárónál.
Lakást aáok öreg párnak, aki ház
A magyar belügyminiszter ur utastpártgyülést tart.
Fiatáf, jó igásló eladó Hétvezérra. 7. tartásomat veZeti fizetéssel, megbízhaására az ország közbiztonságának é s
Elsőrendű perzsabundát vennék, tó. Nyugdíjas is lehet. Somogyi-utca 9. rendjének fokozása érdekében Délpest
Szabósegédekel
felvesz
állandó vármegye területén
„Bunda" jeligére.
rendőrtoborzást
Egy 32-es húsdaráló négy 'rostával munkára Törők, Széchenyi-tér 5.
hirdetek. A toborzás időpontja 1945
és egy kijátszott hegedű eladó CsonGyakorlott gyors- és gépirónőt ke augusztus 13-án, 14-én és 15-én reggel
Pénteken, augusztus 10-én, délután grádi-sugárul 74a.
res adminisztrációk végzésére a Magyar 8—17 óráig. Szinhelye a kecskeméti
fi órakor a vegyészeti és élelmezési szakKis házal keresek megvételre. Fel- Nők Demokratikus Szövetsége Tisza tűzoltólaktanya
udvara. Jelentkezési
i iákban alkalmazott tisztviselők ülése támadás-utca 17. Rácz Zoltán.
Lajos-körut 57 alatt, délelőtt 9—12-ig, korhatár 18—40 évig. Jelentkezők hoz*
x szakszervezeti székházban.
Eladó 2 kárpitozott szék, 2 fotöly, délután 3-6-ig.
zák magukkal születési anyakönyvi ki*
A famnnkáscsopori (asztalos, kár 41-cs birgerli csizma és kenyérliszt, Cim
Perfekt mindenes főzőnőt keresek vonatukat, erkölcsi bizonyítványukat,
I Mos, kocsigyártó, seprőkötő, fürész- Galamb-ulca 2. Érd.: délelőtt 9 és dél15-ére 2 személy mellé. Jeieptkezni reg a lakóhely szerint illetékes nemzeti bii.yári, kádár, kefegyárí és kosárfonó után G között.
gel 10-ig Tisza Lajos-körut 54. I. bal, zottság ajánlását és önéletrajzot. A
szakmában dolgozó munkások) péntejelentkezésen megfelelők azonnal a
orvos.
ken, augusztus 10-én délután 5 órakor
magyar államrendőrség állományába
Mindenes főzőnőt felveszek. Jelent- lesznek
taggyűlést tartanak a szakszervezeti
felvéve és illetményeik folyósíszékházban (Dózsa György-u. 8). Megkezni
Kölcsey-utca
5,
bőrüzlet,
9—l-ig
tásáról azonnal gondoskodás történik.
Kiadó lakását, lakrészét, bútorozott
jelenés kötelező. Vezetőség.
Tempó"
Takarítási
Vállalat
vállal
szobáját jelentse be, díjazást nem
A jelentkezés célja a magyar államA szegedi nyersbőr-, gyapja- és fizet,
jól kiadom.
Lakásügynökség, lakás-, üzlettakaritást jutányosán. Báró rendőrség vezető tagjait és beosztottjait
follkerrskcdők árubeszerző és értéke Kölcsey-utca
Jósika-utca
39.
10.
a magyar nép fiaiból kiválasztani, hogy
; dö szövetkezete augusztus 10-én, pén
A Magyar Vöröskereszt szegedi fiók- Magyarország demokratikus uton való
Butsrozoll szobát keresek. Cim:
teken délután 5 órakor ülést tart Lechja
könnyű
délelőtti
vagy
délutáni
irouer.-tér G. sz. alatt. Tagok megjelenése Krizsún Imre llmvásárhely, Puszta dai foglalkozásra gépírással vagy anél- fejlődése biztosítva legyen. Az ország
érdeke kívánja,- hogy minél többen
kólele/ő. Vezetőség.
262. szám.
kül hölgyeket keres. Aki önzetlen munA városi tisztviselők bizalmi testüMagányos nőnek, vagy fiatal házas- kájával anyagi ellenszolgáltatás nélkül jelentkezzenek a rendortoborzáson. Hív
az uj magyar demokratikus államrenife
letének ülése szombaton, augusztus 11-én párnak szoba-konyhás lakást és fizeés óhait segíteni a Vöröskereszt őrség.
dél után 5 órakor a szakszervezeti szék tést adok takarításért. Apáca-utca 12. tud
sokoldalú
és
nemes
céljainak
megvalóházban.
Kecskemét, 1945 augusztus 7-én.
1000 pengői vagy fát adok annak, sításában, jelentkezzék irodánkban délEgészségügyi alkalmazónak Szabad
Bánó Mihály sk., főkapitány/
9—12-ig, vagy délután 4—6-ig
Szakszervezete szombaton, augusztus aki igényjogosult háromszobás lakás- előtt
Széchenvi-lér
16.
I.
em.
(Stühmer
cu
11-én délulán 5 órai kezdettel taggyü- hoz juttat. „Lehetőg belvárosban" jeli- korkaüziet felett).
Szegedi 54. honvéd kieg. parancsnokság
, tést tart a szakszervezeti székházban. gére.
gazdasági hivatala.
Czembizetlsági és bizalmi együttes „ Keresek üresen egy vagy két szobát
A Magyar Nők Demokratikus Szö- 481. szám. — gh.-1945.
ülés a szakszervezeti székházban szom- a belvárosban. Ajánlatok „Magányos"
vetsége augusztus 9-én délután 5 órabaton, augusztus 11-én délután 6 órai jelige a kiadóba.
Értesítés
kezdettel. Pontos megjelenést kér i Bútorozott szobát keresek azonnalra kor ülést tart a székházban. Vezetőségi
Értesítem
azokat
az 50 százalékos
tagok
megjelenése
kötelező.
vezetőség.
magányos férfinek. „Amerikai" jeligére
és államsegély illetményt élvező honA Szakszervezeti IljumunWás Cso a kiadóba.
védtisztek és tiszthelyettesek hozzátar*
port szombaton, augusztus 11-én délM é z é d e s
után fél 7 órai kezdettel taggyűlést tart
tozóit, akik vasúti arcképes igazolvau székházban.
málna, citrom, narancs és mandarin nyai4at megújítás végett nz 54. kiegéA Tanárok Tanítók Szabad SzakSzép, lágas kélszoba-konyhás lakáU d l l O I t a l o k . szítő parancsnokság gazdasági hivataszervezete augusztus 9-én, csütörtökön som kisebb magánházért elcserélném. Kekszek,mézescsókok viszonteladóknak lában, leadták, hogy igazolványaikat
PLén délelőtt 8 és délután 2 óra ködélután ü órai kezdettel vezetőségi ülést Boldogasszony sugárut 60., I. 10.
zött átvehetik.
tart a székházban, Dózsa Gy.-u. 8.
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Elcserélhető iáért férli városibunKiegészítő parancsnok.
A csanádmegyei Nevelők Szakszer
Cserzy Mihály-utca 3. és Kárász-u. 10.
vezele Orosházán, augusztus 10-én dél- da és női szövclruha. .Vadász-utca
előtt 8 órai kezdettel a gimnázium 4/a., II. emelet 6.
Könyvelésben is jártas perfekt gépi'
Férfiöltöny alacsony alakra tűzifáépületében tankerületi szakszervezeti
és gyorsirónőt azonnal felvesz a Kei*
gj ülést rendez. A kiküldötteken kivül ért cserélhető .Boros, Szcntgyörgy-u.
derüzlet, Tábor-utca 5.
"iikültséges vendégeket is szivesen lá- 10. szám.
Deportállak! Kivolt egy lágerben
t -tik.
ixirl. mézet adok férfiruhaanyagért. dr. Székely lslvánné szül. Dér Márta
Főszerkesztő: Szirmai István.
(Curinca) lányommal? Értesítést kér
Újszeged, Középkikötősor 2. sz.
Felelős
szerkesztő: Gárdes Sándor,
aggódó
édesanyja
Dér
Miksáné,
Oros
Olcsó befőző papírok. Cukor
Alsóközponli 3 szobás kertes ma- háza.
Felelős
kiadó: Koncz László
gánlakásomat elcserélném Szegeden
nélküli befüzőszerck. Édes
Kiadja:
Felkérem
azt
a
két
hölgyet,
aki
julevő
2
szoba-konyhás
lakással.
Szomogyümölcsíz
lányiné, Móramatora 818, Szeged-Alsó- lius 30-án a Lemezgyár súlráuál Kása
Hírlapkiadó Ktl.
viszonteladóknak
központ
Ferencet kereste, hogy bátyjáról hirt
Szerkesztőség: Jókat-nlca 4.
Fabrr-I.ogarléert 27-cst cserélek töl- hozóit a fogolytáborból, haladéktalaTelefon: 293.
tőlollért Vőrösmarly-utca 3. földszint nul jelentkezzen a dohánygyárnál,
Kiadóhivatal:
Kárósz-nlca 3.
< serzy .Mihály-u. 3. — Kárászra. 10. délelölt
Kónva Józsefnél kercssei
Telefon: 25

Adás-vétel

Párihirek

Szakszervezeti hirek

Lakás

Csere

Üzenetek.

SZEREDAINAL,

