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A SzovfeSunió arra törekszik,
hogy a szövetségesekkei i s elismertesse
Groza kormányát
Az Ezvesztija megáUapitja, hogy „román kérdés" n i n c s
szeptember 11) Az Iz-ban nincs. A román nép nagy több- avatkozás semmiképpen

(Moszkva,
resztija hosszabb vezércikkben foglalkozik a román kérdéssel. Egyes kürtök arra törekszenek — irja az orosz
iap —, hogy az úgynevezett »lengyclfcésdés« mintájára most »románkérdést« csináljanak. Ilyen kérdés azon-

sége szilárdán támogatja a demokratikus Groza-kormányt és a »türténel.
mi páriok« vezetői, Manln és Bratfauu, csak liadsercgnélkiili vezérek.
A Szovjetunió álláspontja az, hogy
a román belügyekbe való külső be-

sem szolgálhatja a román demokrácia ügyét, hanem csak a reakciót támogatja. A
Szovjetunió támogatja a demokratikus
Groza-kormánynak azt a törekvését,
hogy Anglia és az Egyesült Államok
elismerését megszerezze.

Oltványi

A mostani

drágulást

nem

az infláció

A legaljasabb
spekuláció,
ami ma a pengő mesterséges
történik
— Nehéz tél előtt állunk és a munkásság,
egymásra
van utalva
(Hajdúszoboszló, szeptember 11).
Hajdúszoboszló városa uagy ünnepségei rendezett abból az alkalomból,
hogy visszakerült a város tulajdonába Bocskay Istvánnak évszázadok
óta őrzött zászlaja és á fejedelemnek
IGOü-ból
kelt oklevele,
amelyben
Hajdúszoboszlót városi rangra emelte Az okmányt a nyilas uralom álalt
elhurcolták a városból, de a Dunántúlon sikerült nyomára akadni. Igen
sok viszontagság és kaland után most
visszakerült á város birtokába.
A város által rendezett ünnepségre
leutazott Budapestről Nagy Ferenc
újjáépítési miniszter és Oltványi Imre
pénzügyminiszter is. Százezres tömegek előtt Fcnyvessy Gábor polgármester bejelentette, hogy Bocskay
zászlaja és az alapítólevél visszatért
a hajdúk városába.

Ne üssünk
mély
sebeket
egymás
lelkén
a
választásokon

pénzügyminiszter

okozta

értékcsökkentése
körül
parasztság
teljesen

beink be nem gyógyulnak. A választások után is szükség lesz árra, hogy,
a pártok továbbra is együtt kormányozzanak. Ezért nem szabad' a választásokon egymás lelkén sebeket
ütni.

és őszintén tiszta képet akar adni az
ország pénzügyi helyzeLéről.
Majd
részletesen szólt az infláció kérdéséről. A kormánynak semmiféle bevételi forrása nem volt és azért kénytelen volt a Nemzeti Banktól köicsönvéniíi a szükséges pénzt. Meg kellett
inditani az ipari életet', azt' pedig
Az inflációi
örököltük
minden pénz nélkül nem lehet. Á
a
nyilasoktól
megszaporodott szükségletet
csak
Oltványi Imre
pénzügyminiszter megszaporodott pénzkiadással lehet
hangsúlyozta, hogy teljes nyíltsággal kielégíteni. Mindamellett meg kell ál-

Rákosi
Bán

Antal

g

i

naoilapfa

lapítani, hogy
a mai infláció! nein mi kezdtük
ej, mi csak örököltük.
Mikor a kormány átvetle a halabnafj
a bankjegyforgalom már lizenkétmiB
tiárd volt. Azóta növekedett, de neul
olyan mértékben, hogy az árak emeh
kedését indokoltnak lehetne neve/h?,
A mostani drágulást nem az infláció
okozta. Mikor a kormány megkezdld
munkáját, a dollár árfolyama körülbelül 16Q pengő volt, most néhány
nappal ezelőtt pedig 2000 pengő körül
forgolt.
Ez már semmi más, mint a ieg- .
aljasabb spekuláció. A pengő értékének üyen mértékű romlása
semmi körülmények közöli sem
indokolt.
Inflációról csak akkor lehel beszélni,
ha a termelés nem tart lépést a bankjegyforgalommal. A kormány eltökéli
szándéka, hogy minden uton-módont
szaporítsa az árukészleteket és gondoskodjék az árucseréről, főleg arról,
hogy a parasztság ipari terményekéi
kapjon a gabonáért. Nagyon nehea
tél előtt állunk. A termés nem olyan,
mint ahogyan vártuk és az ipari termelés sem olyan nagy, mint amilyen tehetne. Á mnnkásság és a parasztság teljesen egymásra vau utalva. Hangsúlyozta a miniszter még,
hogy a legteljesebb eréllyel küzd a
korrupció ellen A magyar kormány
nemcsak politikai léren, hanem gazdasági téren Ts akarja megvalósítani
az abszolút demokráciát. Ez elsősorban rendet, fegyelmet és erkölcsi
tisztaságot jelent. (MIT)

Mátyás:
„A munkásegységen
vagy bukik a
demokrácia"

elvtárs

bejelenlelie,
hogy
a felhalmozott

(Budapest, szeptember 11) A Vas- és
Fémmunkások Szövetsége vasárnap tartotta XIX. rendes közgyűlését. Az elnöki
megnyitó után Rákosi Mátyás tolmáEzután Nagy Ferenc mondott be- csolta a Magyar Kommunista Párt üdvözletét.
szédet.
— Ne feledkezzünk el arról —monA miniszter beszámolt az Ideiglenes
Nemzeti Kormány és a Nemzetgyűlés dotta többek között —, bár a reakció
eddigi munkájáról. Rámutatott azokra csatát vesztett, még nincs végleg legyőzve, megpróbál mindent, hogy újra
a szörnyű nehézségekre, amelyek kö- nyeregbe jusson. Ezért hangsúlyozom,
zött cz a munka megindult és kihogy a demokrácia legbiztosabb oszlopa
emelte az eddig elért eredményeket. a magyar munkásság, legyen egységes,
Legfőbb eredményünk, hogy iitnak mert ezen áll, vagy bukik a demokrácia.
tudtuk inditani ebben az országban a
— Választások előtt állunk s nagy
demokrácia és a szhbadság gondola- súlyt helyezünk arra, hogy ország-világ
tát. Tiszta demokráciának kell kiala- lássa, Nagy-Budapest óriási többségben
kulni a magyarság életében. A demo- helyesli is a demokráciát és abban a
magyar dolgozók vezető szerepét. Ki
kráciának a faluban és a nemzet kell
térnem a münkafegyelem kérdémunkásai közölt egyformán uralkod- sére. Minél jobb a munkafegyelem, annia kell. Teremni kell minden ma- nál könnyebben vészeljük át az elkögyar földnek. Dolgoznia kell minden- vetkezendő keserves időket. Igen nehéz
kinek. Hangsúlyozta a miniszter, hogy lesz az elkövetkező 10 hónap, a termés
rossz és télen komoly nchészségelckel
a demokratikus kormány által kikell számolni, de ha fegyelmezetten
bocsátott rendeleteket és törvészámbavesszük
a rendelkezésre álló
nyeket mindenkinek bc kell tarkészleteket, akkor át tudjuk hidalni a
tani, mert rend nélkiil nem élhenehézségeket. Ha a munkás fegyelmetünk.
zett, akkor megkövetelheti a paraszttól
az utolsó szem gabonát is.
Ma egyetlen párt sem végezhetné
-- A nehezen szervezhető nőket is
egyedül az*ország irányítását és korbe kell vonnunk a szervezeti életbe,
mányzását, mert ebben a társadalom mert munkájuknak egyre nagyobb a
minden rétegének, a parasztságnak, jelentősége. Már számarányuknál foga
a városi munkásságnak és az értel- is nagy a jelentőségük. Meg kell uyerni
miségnek részt kell venni. Mind'ad- az értelmiségi réteget is.
iig kell résztvenni, amig súlyos seUtána Bán Antal iparügyi minisz-

október
15-ike után
textiláru

ter emelkedett szólásra. Támogassa a
magyar munkás a kormányt a termelés fokozásában és a fegyelem fenntartásában, mert a kormány is minden
erejével arra törekszik, hogy a munkásság ellátását minél tökéletesebben
biztosítsa.
— Bejelenthetem, hogy október 15-ike
után piacra hozunk textilárut, amelynek 80 százalékát a közellátási célokra

foglaltuk le. Minden bányász meg fogja

áil
piacra

kerül

kapni a legszükségesebb iparcikkeket
Megkapják családtagjaik is, ugyanugy a
jóvátételi iparban dolgozók is. A nemrég megkötött orosz-magyar árucsereforgalmiegyezmény következtében oly aa
ujabb anyagokhoz jutunk, hogy 19tti-rai
a legégetőbb kérdéseket megoldhatjuk^
Kossá István, a Szakszervezeti Tanács főtitkára felszólalásában a munkabér és munkaidő kérdéseivet foglalkozott. (MTI)

Halálra Ítélték Quislinget!
A halálos ítéletei

három
hajtják

héten
végre

belül

golyóval

(Osló, szeptember 11) Quisling bün- itélte a volt miniszterelnököt. A halálos
perében elhangzott az ítélet. A törvény- Ítéletet három héten belül tiz norvégj
szék bűnösnek találta Quislinget a ha- katona sortüzével hajtják végre. Quis-J
zaárulás és a német megszállókkal való ling az Ítélet ellen a legfelsőbb norvégf
együttműködés, továbbá gyilkosság és bírósághoz fellebbezett.
fosztogatás bűnében és ezért halálra
—oOoí

Hétévi kényszermunkára Ítélték Csiirös Zoltánl
(Budapest, szeptember 11) A népügyészs'ég háborús bűntett miatt vádat emelt Csűrös Zoltán egyetemi
tanár ellen a magyar ifjúság számára
irt »Magyar tavaszt című regénye

miatt. A bíróság Csűrös Zoltánt hét
évi kényszermunkára és állásvesz
tésre itélte, ugyanakkdr tízévi időtar
tamra politikai jogaitól is fetfüggesz
tette. Az ilélet • nem jogerős. (MTI

DELMvC

A honvédelmi
köszönete
Nemzeti

Szeptember 6-ig
szabadalt

minisztérium
a szegedi
Segélynek

VABüitSZ.Cü

hadiíogoly
Szegedről

52.194

Péntek délelőtt 7iíárhtlyi
altábornagy lAczai ezredes is Merényi főhadnagy kizéretébén látogatást tett a
Nemzeti Segély székháziban és a honvédelmi minisztérium nevében köszönetet mondott a Nemzeti Segély titkárnőjének, Szirmai Istvánnénak, a Nemzeti Segély értékes munkájáért, amelyet
a hadifoglyok ellátásának biztosítása
érdekében kifejtett, valamint a hadifoglyok részére juttatott pénz- és élelmiszeradományokért. Szirmai Istvánná
válaszában kifej let te, hogy a munka
sikere az összes munkatársak munkavállalásának, továbbá annak köszönhető,
hogy a demokratikus pártok, a Vöröskereszt, az egyházak a Nemzeti Segélylyel együtt, a honvédség hathatós segítségével, közösen intézik a hadifoglyok sorsát. Egyben örömét és köszönetét fejezte ki azért, hogy a honvédelmi minisztérium értékeli a Nemzeti
Segély nehéz munkáját.

E l s z á m o l á s az u j a b b a n érkezeit a d o m á n y o k r ó l — A h o n v é d s é g
biziositja, hogy az élelmiszerek a h a d i f o g l y o k h o z j u t n a k — A
Vörös Hadsereg üres vasúti szerelvényeket ad a foglyok hazaszállítására — V i g y á z a t : s z é l h á m o s o k kéregetnek a h a d i f o g l y o k
nevében
Bár. a hadifoglyot érdekében meg- nek 'elszállítása néha órák alatt végszervezett gyűjtés lényegében lezá- rehajtható volt, pedig előfordult, hogy
r u l j még mindig érkeznek pénz- és egyeúen napon 10 hadifoglyokat szállító szerelvény futott be. Az üzlctélelmiszeradományök.
A3 ujabb adományokkal együtt a vezelőség nemcsák a személyvonagyűjtött pénz szeptember 5-ig össze- tokkal való továbbutazást segítette
elő, de ha mód volt rá, kieszközölte
sen 778.235.27 pengő.
Az ujabb adományokat az alábbiak azt is, hogy a Vörös Hadsereg üresen elindított szerelvényei! is fel leküldték be:
Délvidéki Iparosok és Kereskedők hessen használni. így azután egész
Szabad1 Szakszervezete 200 P. Demo- vonatok vitték ollhonukba a hadifogkratikus Nők Szövetsége utján a Ste- lyokat.
fánia Étterem 1000 P. Szegedi kisSzeptember 6-án a gyűjtés utján
vasút 9868 P. Nemzeti Segély gyűj- nyert pénz "felhasználása ügyében a
tése 13.100 Korönvári ny. vezérőr- hadifoglyokat segélyező bizottság tárnagy 100 P. Csanádjaiba község gyalást tarlóit és ugy határozott, hogy
Szép (ember 20.
Széchenyi Mozi. 1600 P. összesen 25.868 P.
590.0G0 peng" értekben gyógyszereTermészetbeni
adományok
szepteníket
vásárol, hogy a beteg hadifoglyok
„ L E N I N 1918"
ber 5-ig:
közül minél többet, minél rövidebb
Főzőliszt '40 kg. Kenyérlíszí '428 kg. idő alatt egészségesen adhasson viszZöldbab 90 kg. Alma 55 kg. Hagyma sza! családjának. A vásárlásoknál főTizennyolc
uj
vendéglős- 12 kg. Burgonya 773 kg. Kenyér 412 leg életmentő injekciókra fekteti a
mestert képezett ki a most kg. Tojás 1456 kg. Bab' 78 kg. Zsir súlyt.
10 kg. Borsó 100 kg. Buza 200 kg.
végei ért szegedi
vendéglős Kalács
250.000 pengőért gyümölcsöt, para132 kg. Vaj 6 kg. Turó 26 kg.
dicsomot,
paprikát, tejet és tejtermészaktanfolyam
Sajt G kg. Cigarettadöhány 2 kg. Pékkei vásárol a bizottság. Ez az értékes
sütemény
800
drb.
(:zeged szeptember 11) Ámult héten
és a hadifoglyok állal oly sokáig
Fenti mennyiségekben az újságok nélkülözőit vitamindús tápszer kétert véget a szegedi vendéglősök számára
rendezett ipari szaktanfolyam, amely utján mái* közölt adbmányok nem ségtelenül lényegesen hozzájárul ahegyhónapi állandó előadássorozaton ké- szerepelnek. Az adományozásban e
pezte ki az uj vendéglősöket. Az elő héten különösen kitűnt Kiskundö- hoz, hogy a hadifoglyok szervezete
adásokat a legkitűnőbb szakemberek rozsma* lakossága. A hadifoglyoknak a' termelő munkára minél rövidebb
idő alall ismét alkalmas legyen.
1
tartották és a vendéglősipar minden
igában pontos és alapos kiképzést ad- összesen1 4000 adag ebédtet adlak át.
A még fennmaradó összeget előre
lak a résztvevőknek. Az előadók sorá- Az ebéd elkészítéséhez többek között
ban ott láthattuk többek között a tan- 117 csirkét és tyúkot használtak fel. nem látott kiadások fedezhclésérc tarfolyam helyi vezetőjét, dr. Lehel Pál Ezenkívül kiosztottak 50 liter bort és totta vissza a bizottság.
kamarai segédlitkárf, Palzauer Dezső 5 liléi- pálinkát is.
Sajnos, mint mindennek, a hadiismert szegedi nagykereskedőt, Tombácz
A hadifoglyok ellátásával kapcsolatLászló vendéglősmestert, Kisziváth Ede ban eddig felhasznált legfontosabb fögólykérdésnck is vannak lelkiismeretlen vámszedői. Munkakerülő és a
igazgalót és sok más ismert szakembert.
cikkek imennyisége: kenyér 8346 kg. társadalom dolgos rétegében elhclycz' A szaktanfolyam üzemi látogatásai Burgonya 3600 kg. Rántásliszt 850
során szombaton délután a szegedi kg. Baí> 2960 kg. Borsó 2250 kg. kednt nem fikaró egyének a hadifoglyokkal szemben megnyilvánult áltaDreher-sörraktárba* látogatolt el. A
megjelenteket Kalocsay Vilmos gyár- Olaj 176 liter, zsir 75 k'g. 'Hus 2321 lános szimpátiát arra használják fel,
hogy munka nélkül könnyen és jól
igazgató fogadta, aki nemrégen érkezeti kiló.'
A fenti élelmicikkek nagyr'észél a éljenek, magukat hadifoglyoknak kiSzegedre, hogy mint kitűnő műszaki
ember átvegye a szegedi Dreher-sürgyár honvédség biztosította.
adva kéregcinek.
vezetését. A látogatáson megjelent dr.
Ezért' a "bizottság felkéri mindazoCscrzy Mihály kamarai ügyvezető titkár Szeptember 6-ig a Vörös Hadsereg parancsnoksága összesen
kat, akiknél kéregetés céljából maguIs és szeretettel üdvözölte az iparkamara
52.194 hadifoglyot adott át az
kat hadifogolynak kiadó egyének jerészéről az uj vendéglösmestereket,
majd összefogó munkára szólította fel
5. fceriiicü parancsnokságnak.
lentkeznek, tőlük az clboésátásra voőket. Ezután Kalocsay igazgató tartott
natkozó igazolványt kérjék. Az igazolA
hadifoglyok
igazolvánnyal
való
értékes előadást a sörkészitésrőt és igen
vány a"z 5. kerületi parancsnokság
szemlélteid módon vezette végig a hall- ellátását sikerült ugy megoldani, hogy körbélyegzőjével van ellátva', magyar
gatóság előtt a sörgyártást az árpától a reggel átvett hadifoglyok az esti vo- és brosz nyelven van kiállítva.
• .sörkezeléscu, csapoláson keresztül nalokkal már otthonukba i» indulhatsddig, amig a fogyasztóhoz jut. EIő- tak. A szegedi üzletvezetőség körülAmennyiben a kéregetők "ezt az
idása közben a gyár vendégszereteté- tekintésének és fáradságot' nem1 is- igazolványt felmutatni nem tudnák,
aek jóvoltából bőven állt sör a hallgatóság rendelkezésére, a szegedi vendég- merő munkájának volt köszönhető, őkét a legközelebbi rendőrnek ál keli
lősök pedig friss pogácsákkal és sós- hogy a hadifoglyok legnagyobb részé- adni.
kiflikkel látták el a résztvevőket.

Mozik

műsora:

Belvárosi Mozi
Ma és a következő napokon: A 3
Lalabár, a nevetletés nagy mestereinek
kis vigjátékcsokra a : TArtKA BARKA
és a magyar filmek legjobbika: Ida
regénye, Gárdonyi Géza bűbájos regényének filmváltozata. Főszereplők:
Jávor Pál, Ágai, Mály, Gombaszögi,
Rajnai és a magyar filmszínészet legjava.
Következő műsorunk, szezonnyitóul,
Budapesttel egyidőben Charles Boyer
Világfilmje . SZERELMI RECEPT.
Széchenyi Mozi
Ma, kedden és szerdán, még csak
két napig bemutatásra kerül az izgalmas amerikai filmtörténet: Zsákutca. Főszereplők: Joel Mc. Crea, Sylvia Sidney, Altén Jenkins, Ilutz Hall.
Azonkívül: Győzelem Délen. Magyarul
beszélő orosz film. Jassy és Pioesti elfoglalása.
Korzé Mozi
Ma és mindennap az uj amerikai filmjeink aranvsorozatából
bemutatjuk
r«l a csendes tengeren. Kémdrámai
Humnhrey Bogart és Mary Astor izgalmas főszereplésével. Ezt megelőzi: A
leguiahh I l d i Hírek.

A tótkomlóst szervezet vezet a Magyar
Kommunista
Párt tagtoborzó
versenyén
(Szeged, szeptemberit) A Délmagyarországi Területi Bizottság pártszervezetei részére tagtoborzó versenyt hirdetelt. A szervezetek nagy lendülettel
vesznek részt a nemes versengésben s
mindegyik a maga számára akarja elhódítani az első díjként kitűzött vándorzászlót, vagy a többi értékes dijat

szervezet áll legjobban,
amely
pugusztus í. óta hOO százalékkal
növelte meg laglétszámát.

1945 szeptemberi 12

Mandarin
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SZERED Al-náf

Cs erzy Mihály utca 3. — Kárász-utca i<>
utasításokat. Természetesen azok, akiktől a rendelet értelmében et kellett
venni a földet, megharagudtak rá. A
közmunkákra való Idézések és elővezetések hálátlan ügyköre miatt is sok
haragost szcrzcil magának az eddijz
igen népszerű ember.
A pusztaszeri reakció megunta Zöldi
Kovács erős kezét és elhatározta, hogy

elteszi láb alól. Igen furfangos móriszerhez folyamodtak. Koholt vádat alkottak, mely szerint Zöldi Kovács, mint
leventeoklntó több Szovjetellenes be
szédet tartott, a fasizmust dicsérte és
a németek melletti kitartásra buzdított.
A frontról hazatérő Barlu Bálint tanító
tiszteletére rendezett ünnepségen is
állítólag a németek melletti harcról
beszélt. Maga a tanitó sem tud Zöldi
Kovács semmiféle németbarát kijelentéséről, igy a felhozott vádak, nyilvánvalóan valótlanok. A tanúvallomásokból is kiderült, hogy Zöldi Kovács becsületes demokrata volt. Hiába próbálta egy-két politikai haragos és anyagi
érdekből gyűlölködő nyakát venni, az
igazság kiderült.
A Kommunista Párt, noha tisztában
volt Zöldi Kovács Lajos tiszta demokratikus magatartásával, engedte, hogy letartóztassák, hogy erőszakkal kikapcsolják az újjáépítés munkájából. Engedte azért, hogy az igazság a tárgyaláson végre kétségtelenül kiderüljön,
Az igazság kiderült, a reakciósok <• • ;<
lódluk. Most már csak az a kérdés,
hogy a népugyészség mikor készíti el
az uj vádiratot — a hamisan vádaskodó
reakciósok ellen.

Ittierfláldsolt és
letartózta'
tások
a
hishundorozsmai
járásban
Kcrsch J5zscT~svaD szarfliázasu pi
tamérgesi birót akiskundorozsmai járási
rendőrkapitányság internálta, mert két
éven keresztül" főiilkára volt a Magyar
Élet Pártjának, ennek soráu állandóan
antidemokrata magatartást tanúsított és
zsidóbirtokot is igényelt. Tulajdonosa
volt a nemzetvédelmi" keresztnek is.
Ugyancsak internálta a kiskun dorozsmai járási rendőrkapitányság p
tikai osztálya Krémer Mária Vunibalda
apácát, inert kiderült róla, hogy nem
szolgáltatta be a fasiszta sajtótermékeket, továbbá nyilvános helyen demokrataellenes és zsidók ellen uszító kijelentéseket telt.
A kiskundorozsmai járási rendőrkapitányság átadta a népügyészséguek
Juranics Péter pusztamérgesi plébánost
és Maróti S. István kiskundorozsmai
zsomboly-dülői lakost. Juranics ugyanis
szidalmazta a vörös hadsereget, a demokratikus Magyarország elleni rémhíreket terjesztett és nem szolgáltatta
be a fasiszta sajtótermékeket. Marófii
1919-ben elkövetett kommunistaellenes
bűncselekményekkel, gyilkossággal é*
besugással gyanúsítva adták át a szegedi
népügyészségnek.

De a csongrádi, medgyesegyházi és fl MAGYAR KOMMUNISTA PÖRT
a többi szervezetek is hasonló eredSTUDiOm
ménnyel dolgoznak és fogadkoznak,
hogy a tagtoborzó verseny végére a
Állandó iniisor
pártszervezetek sorrendje meg fog válA szeptember 30-án befejeződő
tozni
Reggel 7'30-tóI 8 óráig: Hanglemezek,
versenyben jelenleg a tótkomlósi
OQO
közben hirck.
Délben 12 30-tól tóráig: Hanglemezek
közben hirek.
Este 6-40-kor: Ilirek.
Kedd, szeptember 11.
A v a g y : h o g y a n a k a r t a k bossznt á l l n i a f ö l d j ü k e t vesztett
Este 6-30: Hanglemezek, 6 40: Hirek,
n a g y g a z d á k a F ö i d i g é n y l ö Bizottság j e g y z ő j é n
6 50: A Városi Zeneiskola növendékei(Szeged, 1915 szeptember 11) Érde- lató, sohasem élt vissza hatalmával s nek hangversenye, 7T5: Hanglemezek,
Szerda, szeptember 12.
kes tárgyalás volt tegnap délelőtt a ahol lehette, terjesztette a baloldali
népbiróságon.
Zöldi Kovács Lajos, eszméket. A felszabadulás után serdüiő
Este 6-30: Hanglemezek, 6-40: Hirek,
pusztaszeri kovácssegéd az oltani Kom- demokráciánk egyik leglelkesebb har- 650: Horváth Júlia és Sebes Tibor Ady
munista Párt vezetőségi tagja, a Föld- cosa lett Pusztaszeren, a párt bizalma Endre és József Atíüa verseiből adna*
igénylő Bizotlság jegyzője állott a nép- a párttitkári tisztséggel ruházta fel, elő, 715: Hanglemezek.
majd a Földigénylő Bizottság jegyzője
biróság ró/h-tanácsa előtt.
A julius 22-c óla előzetes letartózta- lett.
NN báránybunda, fekete gyapjuA földreformrendelet végrehajtása
tásban levő Zöldi Kovács Lajos a múlt
kabát
eladó. Paptanbrokát bútorszösorán
Zöldi
Kovács
mindenben
ragaszrendszerben mint levente, ügyességével feltűnt fellebbvalóinak és segéd- kodott a rendetetekhez és a leglelkiis- vetért, aranyóra fáért elcscrélh
rt Hainal-u. 25a
oktatónak nevezték ki. M>ut segédok- meretesebber végrehajtotta az

A reakció mesterkedése a népbiróságon

szépleínbéfc 12.
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M A R H A H Ú S ból készült olcsó és Ízletes táp-husleves
konzervek minden fűszeresnél.
Vendéglők, ellennek részére
külön csomagolás.

Szolgálatos gyógyszertárak
Tukáts István Klauzál-tér 3., huA bestiáits
tömeggyiíkos az egyház
közösítette
'v
sztes Béla dr., Petőfi Sándorsug
t i b., Török Márton, Csongrádi(Budapest, szeplember 11) Kun a következő büntetéssel sújtotta":
ragárut 14.
neki uá esztergomi főegy- Cserzy Mihály-u. 3. — Kárász-u. 19.
Andrást, a nyila :ok Kun páter ót t—oOa—
szállitolták a nepugyészseg fogházába. házmegye területén és Budapesten a
— Szeptember SO-ig adott a város Kun a rendőrségen minden kényszer továbbtartózkodást. Eltiltotta a miséhatáridőt a gázgyárnak. Részletesen nclkiii 399 ember meggyilkolását val- zéstől, minden más egyházi funkció
beszámolt róla a Délmagyarország, hogy lotta be. Egyházi részről annak köz- végzésétől. Megtiltotta, hogy akár a
»z elmúlt hét elején tárgyalások foly- lését kérik, hogy Kun András Imre templomokban, hkár azokon kivül
tak a város és a gázgyár központi igazA szegedi Varga
gatóságának megbízottai között a gáz- minoritaszerzetest Serédi Jusztinián bármilyen nyelven prédikáljon. Szergyári szerződés módosítására, illetőleg nercegprimás 1944 november. 14-én zete pedig a rend kebeléből kizárta.
országos b a j n o k s á g o t nyert
a villamosáramszolgáltatási koncesszióa 409 méteressikfutasban
nak a város részére való átengedésére
vonatkozólag. A tárgyalások félbeszaAz a szorgalmas, fáradtságot nem
kadtak, hogy a gázgyár megbízottai kiismerő nevelőmunka, amelyet Kakuszi
kérhessék igazgatóságuk véleményét a
Ferenc folytat évek óta a szegedi Vasváros állal szabott feltéleleket illetően.
utas-atléták képzése terén, ismét megA meg; ..ottak megígérték, hogy rövid
hozta szép eredményét. A szombaton
pár nap alatt visszatérnek Szegedre és
és vasárnap megrendezett országos atléA f ö i d l i ö z j u t t a t o l t a k megbeszélték időszerű leendőiket
folytalják a tanácskozást. Mivel a megtikai bajnokságok sorún vasárnap a
Budapest, szeptember 11. (Saját tu- mezőgazdasági
önkormányzatot — 403 méteres síkfutásban Varga, a Tisza
bizoltak egy hét elteltével sem érkeztek
vissza a >áros legnap haláridőt szabott dósítónk telefonjclcntése.J Szeplem- mondotta — és meg kell alapozni a lehetséges középtávfutója bajnokságot
a gázgyárnak a tárgyalások folytaid- ber 8-án és 9-én zifjlolt le Budapes- mezőgazdaság érdekeit valóban védő' nyert Varga ideje 52 4 mp. Varga erős
éra, illetőleg a város által feltett kér- ten az uj gardák első országos kon- szövetkezeteket.
mezőnyben érte el kitűnő teljesítmédések válaszainak megadására. A határ- gresszusa. Szombaton délelőtt Tury
Bán Antal elvtárs, iparügyi minisz- nyét. A 403 méteres szám mezőnye igy
időt a város tegnap Budapestre küldött István mo'ndta a megnyitóbeszédet, ter arról a segítségről számolt be, alakult:
!ev ében szeptember 20-ában jelölte majd Veres Péter ismertelte a föld400 m: 1. Varga (Szegedi V9E) 54 4,
amelyet az ipar nyújtóit eddig a memeg. Eddig az időpontig nyilatkoznia
zőgazdaságnak. Bejelentette, hogy az 2. Baranyai (DVTK) 526, 3. Botos
kell a gázgyár központi igazgatóságá- reformmal kapcsolatos adatokat.
(Rendőregy.) 53, 4. Onódi (Testvériség)
A kongresszuson felszólalt Nagy Im- év végéig 130 traktor, 25.ÖÖ0 kasza, 53
nak, hogy "garantálja-e a gázgyárnál a
2, 5. Szakácsi (Bp. MaDISz).
10.000
kézi
fűrész
és
rengeteg
egyéb
re
elvtárs,
földmüvelésügyi
miniszter
szerződésszerinti teljes üzemvezetést,
Két éven belül ez a második orszábeleértve a gázszolgáltatást is, vagy pe- is és a termelési feladatokról tartolf fontos kisebb-nagyobb mezőgazdasági gos bajnoksága a Vasutasnak. Tavalydig eláll a koncessziótól.
nagyon érdekes élőadást. Rámutatott eszköz kerül ki a gyárakból és jut el előtt, amint emlékezetes, Szántó magasGábor Jenő előadása a Nőszö- arra, bogy a földreform sikeres vég- a legrövidebb ulon és időn belül az ugrásban nyert bajnokságot a Tiszának.
velséglten. A Magyar Nők Demokratikus rehajtását és az utána következő leg- uj gazdákhoz.
oOo
Szövetségének népszerű keddi előadás- sürgősebb feladatok elvégzését a VöBár a kongresszus programjában
SzAK—Orosz katonai kombinált A
sorozatában holnap délután G-kor a rös Hadsereg lelte lehetővé. A föld- előzően nem szerepelt, de a részt- Vasutas-sladionban szerdán, 12-én délVárosi Zenede nagytermében Gábor reform egész Európában legdemokraután 5 órakor érdekes mérkőzés lesz
Jenő „Az olasz renaissance" cim alatt tikusabb birtokeloszlását valósította vevők hangos kívánságára felszólalt A SzAK teljes első csapata mérkőzik
Rákosi
Mátyás
elvtárs
is
'és
hangn gyérdekességü előadást tart. A keddi
egy Szegeden állomásozó orosz katonai
nőnap keretében Gábor Jenő nagy ér- meg — mondotta. — .Végül azzaf súlyozta, hogy a Magyar Kommunista kombinált csapattal. Altalános belépődeklődéssel várt előadásán kivül Gábor fejezte be beszédét, hogy /kaptál íttl- Párt a jövőben is mindenben lúino- díj 10 pengő.
Jcnőné renaissance korabeli olasz ze- űét, adj kenyerei!:/
galni fogja az uj gazdákat es minA SzAK választmánya szombaton,
zeneszerzők dalait énekli. Az előrelátA továbbiak során Vas Zoltán elv- dén eszközzel igyekszik lehetővé ten- 15-én
délután 5 órakor az államépiléhatólag rendkívüli érdekességü elő- társ, Budapest polgármestere meg- ni, hogy viruló, egészséges birlokok
szeti hivatal helyiségében (Szeged, Széadásra a Nőszövetség kéri a hallgató- ígérte, hogy. a főváros valamennyi ló- tulajdonosai legyenek.
chenyi-tér 9, I. em) tartja első ülését.
tág minél nagyobb számbani és ponlos és traktor tulajdonosát kötelezi bizoA kohgrésszuson az uj gazdák igen Az eínökség és választmány teljes számegjelenését.
nyos mezőgazdasági munka elvégzé- sgép számban, lelkes hangulatban vet- mú megjelenését kéri az elnökség.
sérc az uj gazdáknál.
tek részi és sok uj ismeretlel gazdaA szegedi MaDISz ökölvivé szakSzeptember 20.
Széchenyi Mozi,
Erűiéi Ferenc belügyminiszter az godva térlék vissza mindennapi -mun- osztálya értesiti versenyzőit, hogy tréagrárönkormányzatról ás n szövetke- kájuklioa.
ningjeit a központi székházban (Vörös„LENIN 1918"
IS'
zetekről beszélt. Ki kell építenünk a
marty-utca 5.) kedden és pénteken este
•—OOO*UAÍCi
fél 7 órai kezdettel tartja meg. Buda- A Magyar Vöröskereszt szegedi
vári intéző kéri a versenyzőkel, hogy a
fiókja keres "néhány napra — esetleg
kedd esti tréningre lehetőleg minden
hosszabb időre — irodai munkára jó
sal
vezette
első
tárgyalását,
igy
szép
Bornemisza
Géza voti
versenyző jöjjön el, fontosabb megbekézirásu hölgyeket, akik idejüket — déleredményeket várunk további munkás- szélések végett.
minisztert
letartóztatták ságától.
előtt. vagy délután — a hadifoglyok
megsegítésére tudják bocsátani. Kérjük
Az UTC íijláalakult. Újszeged lelkes
(Budapest, szeptember 11) A népjelentkezzenek irodánkban: Széchenyisportszerető férfiai vasárnap újjáalakítér 16., f em.) Stülimer cukorkaüzlet biróság most hirdette ki a Népbirósátották a nagymultu Ujszegedi TC-t,
gok Országos Tanácsának végzését
felett.
amely legutóbb a Magyar Kender-, KenBornemisza
Géza volt miniszter letarés Jutaipar sportegyesületeként műkö— A szegedi hadigondozottak kö- tóztatása
kérdésében. Bornemiszát a
dött. Az UTG most ismét társadalmi
szönete Molnár civtársiiak. Budapestmintegy három hónappal
egyesület lesz. Az egyesület ügyeit egyeviszonteladásra állandóan kapható.
ről jelentik: A szegedi hadigondozottak népbiróság
ezelőtt szabadlábra helyezte. A most
lőre beles bizottság vezeti Bálint Józsel
járadékainak felemelése örömérc nem- kihirdetett
végzés megvál- Kncska Mihály borpiucészete, Szeged, elnöklésével. Az uj vezetőség hétfőn
régen táviratot küldtek Molnár Erik toztatja a másodfokú
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népbiróság
határozatát
és
küldöllségben járt dr. Pálfy György heelvtárs, népjóléti miniszternek. A elrendeli a gyanúsított előzetes letartózlyettes polgármes terűéi és kérte, hogy
miniszter választáviratot küldölt, ame- tatásának 30 nappal való meghosszabbílyet a Szeged város hadigondozási bi- tását. Bornemi sza védője előterjesztés- A
román
ifjúság
rádió- a Liga-utcai sporttelep kerítését, amit
a télen elhordták, a város segítsen felzottsága elnökéhez intézett. A minisz- sel élt s a népbiróság hosszabb tanácsa MaDÍSz
részére építtetni, továbbá segilse hozzá az egyeter hangsúlyozta, hogy továbbra is nagy kozás után meghozta a végzést, amely üzenete
gondot i'ordit a hadigondozottak hely- szerint a Népbiróságol; Országos Taná(Bukarest, szeptember 11) A Romá- sületet, hogy az öltöző épületét, amit a
tétének minél hathatósabb szociális fel- csa által elrendelt előzetes letartóztatást niai Haladó Ifjúság Központi Bizottsága kendergyár bontatott le, szintén fel tudják építtetni.
emelésére. (MTI)
a mai nappal foganatosítja. A jelenlevő a bukaresti rádión keresztül üzenetet
továbbított
a
MaDISz
részére,
„őszinte
x Eljegyzés,
R ó v ó A n n a és Bornemisza Gézát azonnal letartóztatküldjük a Magyar DeGérecz Gasion oki. vegyészmérnök, mb. ták s a volt minisztert fogházőr kisérte üdvözletünket
mokratikus Ifjúsági Szövetségnek —
a fogházba (MTI)
Igazgató jegyesek.
hangzik az üzenet. Biztosítunk benneA népbiréság (elmentette Bárkáteket arról, hogy mindent megteszünk
A Magyar Kommunista PárI szegenyi l eresed, aki mint néinct katona
a két szomszédos állam együttműködé- di szervezetének párlnapjai. Tárgy:
rsi,a»at hozott ki a gettóból. A népsének megerősödésére. Október 12—IG. „A munkásegység." Belvárosban KálEgyévi
börtönre
Ítélte
birós.: ' Tólh-tanácsa legnap délelőtt
közölt a Romániai Haladó ifjúság or6, Komócsin Zoltán^FelsővároUngiFerencet szágos kongresszust tart és kérünk vin-tér
tárgyalta ifj. Bárkányi Ferenc népelle- a népbiróság
son, Római-körut 23, Tombácz Imre,
nes bűnügyét, akit azzal vádolt dr. Biró
benneteket, bogy kongresszusunkra két
(Szeged, szeptember 11) A népbiró- megbizolt képviselőt küldjetek ki. (MTI) Rókuson Kossuth Lajos-sugárut 25, dr
Sándor népügyész, hogy 1943-ban NéCsillag Sándor, Móravároson, Móra-utmetországba ment munkásnak annak ság tegnap kezdte tárgyalni és ma délca 3, Vértes Imre, Alsóvároson, Rókaelőtt
hozott
ítéletet
Ungi
Ferenc
ügyéellenére, hogy anyai ágon zsidószármautca 21, Kovács Attila, Somogyileiep
jásu volt majd német katona lelt. A ben, akit azzal vádolt dr. Máray Pál K O R Z Ó M O Z I
III.
utca 102, Magos László, Újszeged
népügyész,
hogy
a
német
alakulatokBBEB Telefon: 774. U m m
rádióit védekezésében előadta, hogy 17
Népkertsor
5, Széli Sándor, Vasutasokíves koráig Törökországban élt, haza- nak besúgója volt, Merényi Andort innak, vasutas pártházban, dr. Vas Péter
Szerdától a fordulatos és
iérve Magyarországra, édesapját elvesz- ternáltatta, a munkásait lekommunispompás magyar vígjáték! Postásoknak, postás pártházban Halette. Mostohaanyja üldözte származása tázta. A télen azt a kijelentést tette,
lász György, Szegedi Kendergyárban
hogy
„már
kezdek
jóba
lenni
az
oroT O L N A Y
KLÁRI
miatt, emialt elkeseredésében kiment
Halász György (délután 2-kor), Gázszokkal,
majd
ezeket
is
zsebre
teszem".
Mihályi Ernő, Vizváry MaNémetországba munkára, ahol később
gyárban, Hernádi Ferenc (délután
riska, Misoga és Kőváry 4-kor), Dohánygyárban Farkas István
besorozták katonának. Az első adandó
Merényi Andor, Meiszl Ignác, Bures
Gyula főszereplésével
alkalommal megszökött, de német ka- József, Sugár Béla, Csikós Aliz tanú(délután fél 5-kor), Gyufagyárban Tomtonán; báját felhasználva több zsidót, vallomásaikban igazolták a vádat, ezért
bácz Imre (délután 2-kor), Lemezgyárizáz zsidó kisgyermeket kimentett a a népbiróság Ungi Ferencet 1 évi börban Strack Ádám (délután fél 5-kor;
lel tóból Dr. Deutsch Imre hivatalból tönre és politikai jogainak ötévi felAngol-Magyarban Vértes Imre (délután
kirendel védő félórás védőbeszédben függesztésére Ítélte. A büntetésből 2 hó2-kor), Kecskéstelep (vasárnap délután
Azonkívül:
bizonygatta a vádlóit ártatlanságát. A napot és 15 napot kitöltöttnek vett a
1,3 és 5 órai kezdettel) Kovács Attila,
Hol vár állott, most kőhalom Ujszegedi kendergyárban dr. Balla Fenépbiróság magáévá tette a védelem bíróság.
álláspontját és Bárkányi Ferencet azonrenc tart előadást. Az előadásokat
(Részletek a budai királyi
emiitjük még meg, bogy a bírónali szabadlábra való helyezése melleit ságItt
ahol nem jelezzük, délután (i-kor tartuj
tanácselnököt
avatott
dr.
Kozma
vár
pusztulátáról.)
a vád lói felmentette - Az üstvész fel Endre személyében. Az uj tanácselnök
juk meg Párttagok megjelenése köteleS8*'
d
AtOk
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wíhexfft.
ző, vendégeket szívesen látunk
(nagy hozzáértéssel és fényei jogi tudás-

S E

szeredai,

SPORT
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1945 szeptembíf '12

a Városi Szinházban.

»Krislály« fesf, tisztit. Kálvária-u
A Szociáldemokrata Párt belvárosi
izervezele szerdán, 12-éa este 7 órakor
41. szám, Kelemen-utca 8, varrodá
rodalmi előadást rendez Klebelsbergban.
:ér 3. szám alatti helyiségében. Szegedi
Nemzetközi ut mentén 10 kai. hold
Kapható:
lélek ciminel Magyar László, a „Szegedi
A d á s - v é t e l
föld résziből hosszabb időre kiadó GARDOSi, Szentháromsága. 27
Népszava" felelős szerkesztője tart előSzabadsajtó-u. 31.
idast.
Aranyat, briliánst, ékszereket, ezüstöt,
Komáromi Károly elsőrendű kalapA Szociáldemokrata Párt 12-én, kar- és zsebbeli órákat vásárolok
Kívánsága szerint honorálom, ak!|
szerdán pártnapot tart a kerületi párt- Laczkő, órás és ékszerész, Kárász-u. 14. üzeme tisztit és formáz. Kárász-utca 5 4—6 szobás lakáshoz juttat. Igényjoludvarban.
szervezetekben délután fél 7 órakor.
gosult. Reich ékszerész, Kelemen-ir<
Egy 3 éves vöröstarka üsző azonnal
„Tempó" Takarítási Vállalat vállal 11. szám.
Iargy : Politikai tájékoztató. Előadók: eladó.
Tudakozódni
este
7
óra
után
lakás-, üzlettakaritást jutányosán. Báró
Felsőváros (Munkácsy-utca 6) Kovács
Bútorozott szoba-konyhás lakás eg»
Jósika-utca 39.
István, Rókus (Kulturház) Perjési Ká- Alsóváros, Dobó-utca 51.
személy
ellátásáért kiadó. Gróf Appcf*
Kfs
családi
házat
vennék
150
ezerroly, Móraváros (Délibáb-utca 7) dr.
Világoskék női blnzt, aki vasárnap
1
1
Horváth Zs. László, Újszeged, (Főfasor től 200 ezer pengőig Szeged vágy délután a Csongrádi-sugáruli vámnál nyi-utca 29., földszint 5.
Magányos nőnek lakást adnék ke17—18) Weszelovszky László, Somogyi- környékén. Ügynökökkel nem tárgya- felvett, szíveskedjék leadni: Palkó Latelep (Dl. utca 83) dr. Bakos Géza, Uj- lok. Pékséget bérbevennék. Cim;Felvés takarításért. Jelige: »FiatalabbeJ
somogyitelep (Kéri-vendéglő) Jenei Sán- sőközjjont, Gajgonya 608. Bali Ferenc. jos, Osztrovszky-u. 7.
Menyasszonyi ruha vékony alakra
dor, Fodortelep (gedói villasor 151)
Foglalkozás
Vennék 3 m. szövetet, lehet szürke, kölcsönadó. Nyil-utca 43. (Alsóváros.)
Simon Béla.
középkék, pepitá. Élelemmel, fával és
Üzlethelyiség berendezéssel átadó.
Vidéki gyógyszertárak látogatására
A Szociáldemokrata Párt üzemi pénzzel fizetem. Somogyitelep. II. ,u.
Érdeklődés: /Belváros*"jeligén a szer- ügynököket felveszünk. Gyógyszer és
i írtnapot tart az Orion-bőrgyárban 21. szám.
Vegyszer Forgalmi Kft., Tisza Lajos1 :-án, csütörtökön délután fél 6 órakor. Egv ló kocsival eladó. Szentmi- kesztőségben.
Fakivágást részibe házhoz szállít- körut 44.
Előadó : dr. Antalffy György.
hálvtelek 751.
va vállalunk. Cim: Btis páter-utca
Doinaszéki tanyámra kapást, felesi
A Független Kisgazda-, FöldmunEladó Singer-varrógép vagy elese 2, házfelügyelő és Mérey-u. 17.
kás és Polgári Párt szerdán délután
vagy tanyást keresek. Érdél iödni le!él C órakor a párt székházában (Tisza rélhető burgonyáért, liszlért és szaÉlethű müfogak, foghúzás, fogtömés, het: Petőfi Sándór-sugárut 87.
Lajos-korut 20.) pártnapot tart, Előadó lonnáért és egv erős nagy láda. Fa felelősséggel készül. Rácz Géza fogász,
Paprikacsoinagolóleányokat felvési
ragó-u.
32.
Ír. Koltay-Kaslner Jenő egyetemi nyilMikszáth Kálmán-utca 12.
Farkás
paprikakereskedő, Tisza Lat*
rános rendes tanár. Párttagok megjeJókarban levő erős igáskocsi eladó
Keresünk 15—20 holdas birtokot jos-kö'rut 52.
lenését kéri és vendégeket szívesen Iát Báró Jósika-utca 11. szám.
bérbe, lehetőleg a város közelében. Uj
Jólfffzö mindenes azonnal felvétem
iz elnökség;
2 pár finom bőrcipő, 37—38-as és szeged. Alsótiszapart 374. Farkas-tanya, tik. Horthy Miklós-u. 9, I. 3.
a párt női szervezete szerdán dél- egy női kosztümkabát eladó. Gál-u. 5. a börtöngazdaság mellett.
C'pészscgédék állandó munkára feli
Jtár. fél 5 órakor értekezletet tart,
Használt bulorrugót minden meny
Elveszett 5 kopasztolt liba. Nyom vétetnek. Mérey Antal, Reméuy-u. 39<
melyre a tagok feltétlen megjelenését nyiségben vesz Muszi Lajos kárpitos- rávezető
jutalomban részesül. Somogyi,
ügyes fiatalember gyógyszertárba
kéri és vendégeket is szívesen lát a
Fodortelep, Máramarosi-utca 13.
mester. Kálvária-u. 24.
reze (őség.
mindenesnek felvétetik. Jelentkezni a
3 hold talponálló kukorica eladó.
Url- és hülgyfodrászttzlet bérbeadó, reggeli órákban a Leizinger-patikában
A Nemzeti Parasztpárt szeptember
ugyanott segéd felvétetik. Péter fodrász, Takaréktár-utca 8.
12-én, szerdán délután értelmiségi gyű- Alsótiszapart 374. Újszeged'. Farkas- Boldogasszony-sugárut 37.
lést tart. Előadás és megbeszélés tárgya tanya. börtöngazdaság mellett.
Kávéslcányt vagy fiatalasszony!
Értesítés! Tisztelettel érlcsileip nb. felvesz Központi Tejivó és Étterem
Eladó keményfaháló és szőnyeg.
Veres Péter, Erdei Ferenc irodalmi
munkássága és az általuk képviselt Megtekinthető 4-től G-ig: Kálvária-u. vevőimet, üzletfeleimet, ismerősei- Somogyi-utca 26, Kárász-utc sarok
politikai irányvonal. Tagokon kivül ér- 4Gb. szám.
met, hogy a Délvidéki Háziipar üzleKifntófiut felvesz Központi fej ivó
deklődőket is szívesen látunk,
Kél férfi télikabát eladó. Szent Fe- tét Tisza Lajos-körut 48. szám alá és Étterem Somogyi-utca 20, Kárász*
helyezi át. További szíves pártfogást utca sarok.
renc-utca 19.
Cipészsegédeket felveszek, Nagy
Szövőgép, uj, 150 cm. széles, felsze- kér Pásztori Béla.
Sándor, Boldogasszony-sugárut 14.
reléssel és egy különálló 4-es heveder,
szövőborda asztallal eladó. KormányosCsere
Napszámosokat felvesz favágásra a
Sütőiparosok értekezlete csülörtö- utca 11.
kerületi parancsnokság mosóüzem Kos*
rön délután 5-kor Lechner-tér G. szám
Egy fejőskecske krumpliért és egy suth Lajos-sugárut 37, alagsor.
Egy fejős-, keltő kis nőstény kecske
ÍÍÉttli székházban,
eladó. Újszeged, főfasor 37.
hathónapos nőstény fajtpraUft pénzSegédleóny felvétetik. Er?.séhet kaVennék használt zsákokat, tűzhe- ért eladó. Külsö-Csongrádi-sugárut lapszalon, Kárász-utca 16.
Piaci rőfös-, rövid-, bazár, készruhafs készfehrrnemüárnsok forgalmi adó- lyet, alpacca és ezüst evőszert, sakkot. 27b. szám.
Mindenes főzőnőt azonnalra keresek.
ügyben értekezletet tartanak csütörtö- Tóth órás.
Szövőszéket élelemért cserélek. Vá- Szent György-utca 4, III. 7.
kön délután 4-kor Lechner-tér 6. szám
Egy asztallüzhely eladó. Párisi-kör- sárhelyi-sugárut 126.
Egy diákleányt teljes ellátásra váK
alatt.
űt 38a.
Uj paplan, párna, edényfélék cse- Ial. Sebők Jánosné, Delibáb-utca 3G.
A Mérnökök, Vegyészek és MiinöUj horoslirdó 300 literes eladó. Bo- rélhetők vagy pénzért eladók. KosKifutót azonnaira felveszek. Berd
l ök Szabad Szakszervezete 11-én, ked- kor-utca 6.
suth Lajos-sugárul 46., földszint.
optikus, ICárász-utca 14.
den délután 6 órai kezdettel a keresEladó egy liasas üsző. Somogyitelep
Cipészsegédeket varrott és szegei
Egypár strapa csizmát malacért elkedelmi és iparkamara nagytermében II. utca 52. Miklós Istvánnál.
cserélnék, Kárász-utca 5., jobbra az munkára és javításra felveszek Hortaggyűlést tart. Előadó Andorka Sándor.
váth, Kígyó-utca 3.
Szürke férfiszövet eladó. Gyerfyá- udvarbanj
Megjelenés kötelező.
41-es férfi- és 39-es női cipők élemos-utca 6, I. 9.
Nevelőnő felvételik két gyermek
A ruházati munkások szakcsoportja
Széchenyi-téri bérpalota negyed- lemért elcserélhető. Vitéz-utca 9. főid- mellé. Mikszáth K.-u. 19, em.
értesiti tagjait, hogy 1945 szeptember
szint 1.
16-án, vasárnap délután fél 4 órakor része sürgősen eladó. Megbízott LáBejárónői, kifutóleányt felveszek.
400 literes bádoglarlályt és mosó- Veszek Baross-gimnáziumi első k k j*
zár-iroda,
Attiia-u.
5.
rendkívüli közgyűlést tart. Mindenkit
elvár a Vezetőség.
Nincs kalapja? A legjobbtól — atek'nőket szénérfv fáért cserélek. Ka- vet. Lővinger, Polgár-u. 20.
A Délvidéki Iparosok és Kereske- legolcsóbbig beszerezhető a Vigh-üz- zinczy-utca 6, földszint 3.
Jő cipészsegédeket felveszek ma
dők Szabad Szakszervezetének tűzifa- ielházban, Tisza Lajos-körut 53.
Egy kifogástalan tábori iránytűt el- gas fizetéssel. Kobrizsa, Vár-u. 1.
kereskedők szakcsoportja felkéri az
cserélnék
karvagy
zsebóráért,
2
óráHajlított diófából készült nagyon
Bejárónőt felveszek. Jelentkezni!
iparosokat, hogy tüzelőanyagszükségle- szép likőrös kocsi eladó. Szivárvány- tól 5 óráig.- Bocskay-ütca 7. középső
tüket valamelvik fukereskedőnél sür- utca "43.
Szt. György-u. 1. Fuksz Ferenc.
engő.
gősen jelentsék be. Vezetőség.
Boroshordók különféle nagyságban
6x7 méteres uj vízmentes ponyva
Asztalosipari Szakosztály szeptemK i t u d
r ó l a ?
sertésért és eleségért elcserélhető.
ber 13-án délután 5 órakor az ipartes- eladók. Hélvezér-u. 7.
Eszes Imre, Bocskay-ufca 9.
tületben fontos ülést tart. Hegedűs elnök.
Éried' Simon Szeged, Szent három*
Fáért elcserélhető háromnegyedes, ság-utca 4a. alatti lakos, a Lamparl*
Különfélék
báránybéléses férfi télikabát, hosszú fürdőkádas cég volt képviselője 194|
Érlesités
Bélyeggyüjleményl, tömegbélyeget fekete férfi télikabát és magasszáru ;uliusában a szegedi gettőbói iett deÉrtesítem a Szeged és környékén magas áron veszek. Falus bélyegkeres- fekete férficipő. Megtekinthető:Bocsportálva. Kérek szíves 'értesítésit
lakó ht. tiszt és thtts-ck 50 százalékos kedés Fogadalmi templom-téren.
kay-u. 6, I. 7, délu.lán 2 órától 5-ig.
és államsegélyre jogosult hozzátartoFried Imre, Budapest, Akácfa-u. 58.,'
Mézért vagy liszlért veszek két jó III. emelet 12.
óra-, ékszervásárlásnál, eladásnál
zóit, akik a szeptember havi járandóságaikat nem vették fel, azok szeptem- forduljon bizalommal Tóth óráshoz. állapotban levő ágyat betéttel, egy
rekamict, egy fürdőszobához való
Bizományi eladás.
ber 12-én 8-tól 12 óráig felvehetik.
Lyukas a cipője? Talp, sarok, kétévi mosdótálaí, hat 4 m-es gerendát, fürSzeged, 1945 szeptember 11.
garancia, vízhatlanság. Vigh-üzletház. és rendes lécet, collos deszkát, fürGazd. hív. főnök.
Sacharin, arsola,
dőszobához való ajtót. Tihanyi, IíorTisza Lajos-körut 53.
mosó- és pipereinányos-u.
15a.
Fonást,
kártolást,
kötést
vállalok.
szappan, papírFelhívás
áru k a p h a t ó
Az Alföldi Utazók és Kereskedők Angóragyapjut, angőrafonalat, birkaFgyesülele, valamint az Alföldi Utazók gyapjut állandóan vásárolok. Fonál
j
és Kereskedők Temetkezési Biztosító kapható. Szatymnzi-ulca 6.
Egyesülete tagjait, akik 1944. junius
Keresek évi bérletre kertes ma1-én jogaikban voltak, felkérjük, hogy
gánházat 1—2 szobás lakással. Sán- Szenlháromság-utca 27. s z á n j
saját érdekükben 14 napon belül Ilacskó A MaDISz
dor-u. 24. Horváth Sándor.
hírei
Sándor üzletében Szeged, FeketesasFőszerkesztő: Szirmai István.
15.000 pengőt adok annak, aki kétA Magyar Demokratikus Ifjúsági szobás, konyhás lakáshoz juttat. Jel- Felelős szerkesztő: Gárdos Sándor,
utca 22. sz., szóban, vagy Írásban (név,
Szövetség
valamennyi
kerületében
folyó
születési év, lakcím) jelentkezzenek.
Felelős kiadó: Koncz László,
ige: /Igényjogosult*:.
Ilacskó Sándor, társelnök itt. elnök, hó 11-én, kedden este 7 órai kezdettel
Kiadja:
Csinos
kis
bútorozott
szoba
kiadó.
Aczél Alfréd, főtitkár, íll. titkár. vezetőségi ülést tartunk. A vezetőségi
Hírlapkiadó KII.
tagok fellétlen pontos megjelenését Hét vezér-utca 4Gb.
Szerkesztőség: Jóliai-ufca A.
kérjük.
10.000 pengőt kap, aki üres lakásTelefon: 293.
Gyakorlott gyapjufonónőt állandó
A MaDISz összes könyvtárosait fel- hoz juttat (1 szoba, előszoba, konyha,
munkára jó fizetéssel felveszek. Szaty- kérjük, hogy a könyvtárjegyzékeket a mellékhelyiségek"). Révész András. KálKiadóhivatal: Kárász-alga I n
niazi-ntca 6.
Telefon: 25,
közDontba haladéktalanul juttassák el. vária-utca 33

Apróhirdetések

Darabos r é z g á l i c

Szakszervezeti hírek

Nagyban,

kicsinyben

Gárdosmáí,

