yllág proletárjai egyesüljetek!

Szeged. 1945. szepiemacr 29, Szomfrat

4 Magyar Kommunista

Párl d é l m a g y a r o r s z á g i

II. é v i 220. sr. —

A demokratikus pártok vezetői hatalmas tömeg
élén köszönték meg a Szovjetuniónak,
hogy felvette a diplomáciai kapcsolatot
Magyarországgal
Vas Zoltán, Szakasits Árpád, Tildy Zoltán, Veres Péter, Kéthly Anna és Rákosi
Mátyás beszédére Puskin követ köszönte meg a magyar nép háláját
Szöged népe ma délután fejezi ki köszönelót hálatüntetós keretében
a szovjetparancsnokság elölt

ára

4P

napilapja

ismerése a Szovjetunió részéről erek*
nek a sikereknek. A diplomáciai viszony helyreállítása azt jelenti. «
szovjet kormány bizik abban, hogj]
a magyar demokrácia szilárd és biztos alapokon nyugszik. Ezeken nyuf>
szik és lejlődtk a szovjet-magyar barátság is, amely éljea mindörökre!
A megjelent tömeg leírhatatlan lei'
kes éljcnzéssel és hatalmas tapsviC
harral fogadia Puskin szovjet kövev
beszédét, majd az amerikai konzulátus elé vonultak és itt is megismétlődött a tömeg lelkes köszönd
hálalünlclése

Budapest, szeptember 28. (Saját tudósítónk telefonjelcntése.) Budapesten
uz Andrássy-ut 111. számú ház előtt
utvenezrct főnyi lömrg nemzetiszínű és
vörös zászlók erdeje alalt ünnepelte
Sztálin generalisszimusz, a szovjet-magyar barátságot. Puskin követet, Yoro11/00 mnrsalll, a szovjet előkelőségeket
Ps a kormányt abból az alkalomból,
hogy a Szovjetunió felvette a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal.
A jelenlevők állandó tapsa és éljenzése közben emelkedett szólásra Vas
voltán elvtárs. Budapest polgármestere
*s a kővetkezőket mondotta :
— Azzal háláljuk meg a Szovjetunió nemes gesztusát, hogy megleszünk
mindent a szabadság és függetlenség
biztosítására.

A jegyzékben a Szovjetunió elismer- fejezését abból az alkalomból, bogy
te azl is, bogy a magyar nép « leg- helyreállt a diplomáciai viszony a Szeged népe ma délulám
jobb iuilnlaltai igyekezett elegei len- Szovjetunió és Magyarország közölt.
5 órakor vonal lel az
ni a fegvszersziiaeli szerződésben val- A magyai' nép helyesen' értékeli a
nagy,
történelmi
esemény
jelentősélall kötelezettségének. Ez a kél elisorosz parancsnokság elé
merés elsősorban a magyar dolgo- gét, amely, alapja a szovjet-magyar
Már tegnapi számnakbaa közöltük?
zóknak szól, hogy "dolgozzanak a jö- tarlós barátságuak. A régi magyar
vőben Is a liaza lalpraáltilásáért. Él- politikusok mindent meglellek, liogy bogy. a Magyar kommunista Párl szejen Budapest dolgozó népe és aza két nép közölt ellentéteket szítsa- gedi szervezete nagvszabásu bála-'
örök szovjet-magyar barátság!
nak és megakadályozzák a szoros tüntetés rendezését határozta el. Ad
kulturális és gazdasági kapcsolatok akcióhoz most a Szo'riáldemolrala
Puskin kövei beszéde létesítését. Ezek a politikusok a sza- Párt szervezetet is csatlakozlak éa
1
Rákosi elvtárs óriási halúsii bé- kadékká vitték az országol. A tör- igy Szeged szocialista munkásai egy.
széde ulán á lömeg Vorosilov tábor- ténelem elítélte őket, ác eljött a pil- ségeseu vonulnak majd tel a ma|
nagyot éltette és nagy tapsorkán köz- lanat," almikor a magyar nép saját ke- délutáni tüntető menetben. Igya n csali
ben beszélt Puskin követ, akinek be- zébe vette saját sorsa intézését. Ta- részlveszitek a hálaliintelésen a szeszédét Gerő Ernő elvtárs 'fordította valy decemberben Debrecenben le- ge ál Parasztpárt, valamint a liibMl
rakták'"a magyar demokrácia alapjait. demokratikus párlek tagjai is ugy?*
magyarra.
A pártvezérek
r - Vorosilov marsall es a szövet- A demokrácia kifejlesztésének utján hogv a mai (elvonalás egész Szegcá
tolmácsolják a magyar séges ellenőrző bizottság nevében — azóta komoly eredményeket é r t clfefpéntk demonstrációja lesz. Gyülenép háláját
mondotta Puskin követ — megköszö- a magyar nemzet. A diplomáciai kap- kezés délután 5 órSkor a KommuVas elvtárs beszéde után a tömeg uöm a magyar, nép érzelmcinók ki- csolatok felvétele Magyarországgál el- nista Párl Kdlvta-téri székháza rlölfl
orkúnszerüen éltelte a szovjet-magyar
) arátságot, majd Szakasits Árpád elvlárs lépett a tömeg elé.
— A Szovjetunió nagylelkű gcszlus ival megerősítette a magyar nép önbizalmát — mondotta — cs azt az akaratát, liogy ezen a földön felépüljön egy
subád cs büszke ország a szovjclhaza
ii ellett. Solia el nem múló hálával em- A szövetséges ellenőrző bizottság közbelép a Csehszlovákiában jogtalanul lógva*
ti kezünk arra, liogy a Szovjetunió még
lartolt magyar hadiloglyok érdekében
u békeszerződés megkötése előtt elismerje
Magyarországot egyenlő nemzetnek a
(Budapest, szeptember 28)] A há-járását magyarázni azzal, hogy a szert vihettek magukkal. A zsidód
h bbi nemzet között. Ezzel a Szovjetunió
l bizonyította, hogy függetlennek, ön- ború ' befejezése utáu á szovjet ka- csehszlovákok igen sokat szcnvc'dtck üldözésééül szólva leírja, hogy a dei Iának akarja látni Magyarországot és tonai hatóságok áltál hazaengedett a magyar uralom alatt, de nem sike- porfálásból visszatéri zsidóktól a csrtto
v get vetett mindenféle rémhirterjesz- magyar katonákat, t akik Csehszlová- rült ^megcáfolnia a fennálló igazságta- szlovák hatóságik megtagadják a poh snek.
kiífn^ keresztül .akartak hazatérni, a lanságokat. A tudósító látogatást tett litikai és erkölcsi megbízhatósági igaSzakasits Árpád elvtárs nagy lelke- csehszlovák halóságok feltartóztatták két fogolytáborban, ahol magyarokat zolványt, ami pedig fehétlenüt u U J
sedéssel fogadott beszéde ulan Tildy éa fogolytáborba záriák. A prágai és zsidókat tartottak bezárva. A tá-séges ahhoz, hogv munkál vállalhasd
Zoltán szólt a megjelentekhez:
Smihov" Möfől-fogolytáborban "sok ma- borban tevő magyarokat két óra alatt sanáV
— Kelet felől hatalmas fény áradt gjai" katona van és ezek a hadifog- Tak'oltatták ki ós csak némi élelmi+r. elesett magyar nép felé — mon- lyokhoz hasonló elbánásban részesüldotta. •— A Szovjetunió vezetői egyre- nek. Illetékes helyről köztik, hogy;
másra tanújelét adják segiteniakaráouknak. A hála szavával fordulunk
a jogtalanul fogságban fartolt
e/ért a Szovjetunió felé és az ilt levő
mag)ar
állampolgárok helyzetéb. ovjcl vezérek felé. Megfogadjuk, hogy
ii magyar nép és a magyar nemzet " rőt a magyar kormánv jegyzékét nynjlott ál a szövetséges elokke hűséges lesz a szovjet barátságlenőrző bizottságnak, bangsnlvozva. bogy a Smihov Motel-fogolyVeres Péter beszélt ezután és a kötáborban a magyarokat éheztetik,
vetkezőket mondotta:
köDüösHí, sőt nem egy esetben
— A magyar parasztság földet kaDénes Leó> és Róna Béla elvtársak érdeme, hog*»
pott es most békét is kapott hozzá. Az
ütlegeHk is.
o; szag egész népének önálló nemzeti
a város végre visszaszerzi a gázgyárai
é'ete csak most kezdődik meg.fícfog-A jogtalanul fogságban farloff magyar.
katonák
sorsáról
és
helyzeté|'i k bizonyítani, hogy nem vagyunk
(Szeged, szeptember 28) Szeged vákél vezetőségi tagjának az é r
ről a szövetséges ellenőrző bizottság ros parlamentje a ' város életében
alábbvalók senkinél.
deme,
Kéthly Anna elvtársnő Magyaror- átiratot sH "át a csehszlovák kor- történelmi jelentőségű ügyet tárgyalt
szág dolgozó asszonyainak őszinte há- mány delegátusának.
csütörtökön délelőtt és a város min- akik hetek óla fárasztó tárgyalásokat
té a t tolmácsolta a Szovjetunió felé,
'
•>• r.
den
egyöntetű akaratát folytatlak, szinlc éjjel nappal, kölcleg
•Miért megnyitotta Magyarország keleti
Amint a newyorki rádió jelentette,, fejeztepolgárának
kl és teljesítette, amikor fel- gondosságot messze túlhaladva vp
k: púit.
llallermaáh, egy "amerikai lap délkc- hatalmazta
a város halóságát a gáz- gy áztak arra, hogy a városi a g á *
, — Elsősorban az anyák tudják Ir- Icte'urőpai ludósilója
szeptember gyári szerződés
leibontására és ezzel gyár eredményes perrel ne láma*
ti.cetm azokat az ajándékokat — mon- 22-én résrzleles tudósítást küldött Podotta — amelyeket eddig a Szovjet zsonyból lapjának a csehszlovákiai az aktnssal megszüntette a Villamos- hassa meg. Egyébként a törvényhrfuniótól kaptunk.
sági Rt. félévszázados egyeduralmát tósági bizottság a kisgyűlés javaslamagyarok és zsidók üldözéséről, a
Szegeden. A város egész lakosságá- tára egyhangúan felhatalmazta a vík
Ezután hatalmas] percekig tarló
ros hatóságát a gázgyári szerződén
»Szeméiyeg meggyőződésem —"
nak liidnla kell, hogy
téps és éljenzés között emelkedett
felbontására, csupáu kél kisgazdapárt?
Írja a ludóslló —, hogy a ma-'
sz ílásra Rákosi Mátyás elvtárs.
• tí«zgyár visszaszerzésé a de- bizottsági lag szavazott a iavaslat érgyarok és a zsidók üldözéséről
— A Szovjetunió Jegyzékében elisien
•zóló hirek igazaknak bfxonvnlmokratikus törvényhatósági btm-rie, hogy a magyar nép is hozzálak.ee
A közgyűlés tárgysorozatán szerejariill a gyűlölt uémel fasizmus el_zollság mellen elsősorban Dénes
peli még CzlbuTa Antal tiszti iigyés»
üt Hutásához. Ez az első nemzetközi A tudósító Icirja, hogy tárgyalt a ~Leé elvlárs, polgármester és Rónyugdíjigényé, amelyet a kőzgyüléti
el smerése annak, hogv a nép zöme csehszlovák nemzetgyűlés dluűkévcl,
na Béla elviára, pénzügyi tanács1919 március 124 hatállyal áUanilall
ré szíven • •érJzmua ciPutziiiásában. oki igyekezett a csehszlávák né a kiM magyar kommanista r á ^ l
mep

Amerikai laptudósító a csehszlovákiai
és zsidók
üldöztetéséről

magyarok

A város közgyűlése
felhatalmazta a polgármestert
a gázgyári szerződés
lelbontásárm

\
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Uj bérpolitikát ?
A Népszava szeptember 27-i, 83-iki
•zárna „Ui bérpolitikái" címmel foglalkozik ncbáo" szegedi nyomdászelvlárs beadványával, melyei a szakszervezeti bizottsághoz adott be.
Nincs ember, aki tagadná azt, Jiogy
% munkásság hozza a legnagyobb áldozatot az ország újjáépítése érdekében
és hogy a dolgozók jövedelme messze
alatta marad a megélhetéshez szükséges összegnek Mindezek tudatában sem
csinálhatunk országos viszonyoktól eltérően külön bérpolitikái, amikor a
szakszervezetek országos vonatkozásban végzik a dolgozók érdekében munkájukat
Természetesen a szakszervezeteknek
,*zt az egységes inunkavezetését egy
aár uj szervezett munkás nem tudja
megérteni, mert ugy Rondolja, bogy
aiust mar a felszabadulás után íninlcn szabad és hogy a szakszervezeti
rezelök a tönkretett, kirabolt országbau
- ha akarják — a dolgozóknak ntinient meg is tudnak adni. Dc megfeledkeznek arról, hogy a múltban, amikor
« kollektív szerződésen kivül a lörvcfiycs rendelkezések is biztosították a
dolgozók jogait, akkor ók mint szervezetlen muukások meghunyászkodva,
talpatnyalva engedték magukat a .,ió"
fasiszta gazdájuk állal kiuzsorázni. Akkor még a törvényben biztosított jogaikat sem merték igényeim. Mondani
sem kell. hogy az ebbe a kalegóriába
tartozó dolgozók akkori helytelen viselkedési mennyire hozzájárult ahhoz,
hogy az ország inai súlyos helyzetébe
került Most ezek tt munkások clégedrtI't-nek ti szakszervezetek vezetőivel, Azzul vádolják a Népszóvá hasábjain kert szftil a miinkásuczelőket, hogy az inIlát tó szel érlelői: a tőzsdétek és feketézők keziikct dörzsölik és a tenyerükbe
mosolyognak a muiikásvezelök azon
igyekezetén, hogy munkástestvéreik jogos bérköveteléseit zabolázzák.
Hangsúlyozzuk, tisztában vagyunk
azzal, bogy a dolgozók a legsúlyosabb
helyzetben vannak Dc tisztátlan vagyunk azzal is, hogy minden egyes béremelés nlún ti dolgozók még súlyosabb
helyzetbe kerülnek. Tudjak azt. hogy a
dolgozók helyzetén csak ugy tintánk segítem, lm a termelést fokozzuk és ezáltal az áruhiány megszűnésével az ármzsorál letörjük. Tisztában vagyunk
azzat is, bogy a reakció és a feketézők
hada nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
0 dolgozók egyébként is súlyos helyzetét ínég súlyosabbá tegye. Hogy cz megváltozzék. szükséges iiozzá az, hogy a
munkások egységes erővel dolgozzanak
•zon. bogy ez ne igy legyen.
Még csak annyit, hogy a szakszervezeti bizottság mindig hűen a dolgozók
érdekében végezte munkáját,
mint
ahogy ezután is fogja végezni .1 /nyomdászok beadványén — mint ahogy a
Népszava irja - a szakszervezeti bizottság nem veheti fontolóra, mivel a kérdéses beadványt nem a nyomdai munkások összessége, hanem csak néhány
uj és politikailag iskolázatlan szervezett
nyomdai munkás terjesztette etö.
Irrc a politikai iskolázatlanságra
valt egyébként, hogy ezt a kérdést éppen most vetik fel. amikor a szakszervezel kezdeményezésére a kormányzat
országos xiszonvlatüan 50 százalékos
hérémclést rendett el Vagy talán az
„uj bérpolitikát" sürgetőknek az infláció ez a tempója sem elegendő?
K .

ÍJ

x Egyelni) tanévet nyitó Istentisztelet a zsinagógában vasárnap délelőtt fél 10 órakor. Kéri a hitközség
tagjait, különösen az egyetemi ifjúságot. Iiogv teljes számban szíveskedjenek megjeleníti.
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Szombattól mindennap
A legszebb magyar filmek
sorozatából

Gyimesi vadvirág
Ciécxv István közismert müve filmen
Főszereplők:
T o l n a y KIArl. M A l y G e r ő
" ó z o n Gyula,
Oreguit
Ua
m a f i r t

k r ó n i k a

Az ciladáiöi"
á«o» M. hir,*taerveá i
és f«| 7 énkor fartődnek.

A szegedi
épUúammhás'jh
állásüoglaltah
a immkáspá?lok
közös választási lajstroma
mellett
gaila M, hogy a leltára reakció túlkapásai ellen a magyar nép é s a
munkásság erdekében a kél munkáspárt egységesen vegye fel a harcol
az országos választásokon. Eme határozatunkról érlfsitjflk ugy a Kommunista Pártol, mhtt a Szociáldemokrata Pártot.
' Szeged, J945 szeptember 28' Szeptember 27-én a szakszervekomócsin Mihály
i m székházban megtartóit épilőranucs.-elnök.
tás-nagvgyhlés azt a határozatét to-

(Szeged, szeptember 28) A szegedi
építőmunkások nagygyűlése Icgulóbb
foglalkozott a választással kapcsolatos kérdésekkel és több felszólalás
ulán halározatot fogadott e), amelyről
a következő hivatalos jeleutést adták
ki:
Határozat

Dr. Margita tanácselnök állítólag
azért nem tárgyal Szentesen, mari
julius 19-én, amikor az orosz parancsnokság lakásigény-lései miatt a
város a legnagyobb
nehézségekkel
küzdőit — nem tudott a Marg talahács tagjainak »megfelelő kéü} elmés* szállást biztosítani. A Margitatanács ezért megbünteti a szentesieket és leghirhedtebb fasisztáikat szabaderi bocsátja és visszaereszH a városba.
Szentea néhány napon belfil önálló nép bíróságot kap. A szeged f
Marfttla-lanáeo most áMMÓfag so' rónkivttl tárgyalja a szentesi
Ifyrkft, természetesen a feni leirt szellemben.

Kérjük az illetékes felsőbb fórumokat, hogy bizonyos Időre Visszamenőleg vizsgálják meg a Margita tanács állal lctárgyált és függesszék
fel a Ielárgyalásra váró szentesi ügyeket, nehogy mire az önálló szentesi
népbiróság megkezdi működését —
Szentes fasisztái már "Jogerős Ítéletlef
ártatlannak nyilvánítva ártsanak ar
(Csougrád. szeptember 28) A szegcdi tagjait mellőzte A bíróság széleskörű demokráciának
népbiróság 2o<h-lanácsa két napon'ke- bizonyítást foganatosított és ennek eredresztül tárgyalta Csongrádon dr. Piroska ményeképpen Piroska János nyugalmaJános nyugalmazott polgármester nép- zott polgármestert hét hónapi fogházra
ellenes ügyét. Piroskát azzal vádolták, itélte és politikai jogát tiz évre felfügMegindul a rendszeres
hogy a haloldali pártokat Csongrádon gesztette. Az ítélet nem jogerős. Az ilé- személyás áruforgalom
megakadályozta működésükben és a jet ellen Piroska fellebbezett.
városi inségmunkáknál a munkáspártok
a Tiszán

A szegedi népbiróság Csongrádon
héthónapi fogházra itélte Piroska Jánost,
Csongrád hírhedt volt polgármesterét

Szeged és Csongrád közöH

(Szeged, szeptember 2C) A MFTR
közli, hogy szeptember 23-én a rendszeres személy- és gvorsáruforgalniat
Szeged és Csongrád kőzött megnyitja.
A hajó naponként közlekedik, pénteket
kivéve Csongrádról (Jelenleg a vasuti
hid alatt létesített ideiglenes hajóállomásról) minden nap, péntek kivételével
Hirohito császár állítólag bejelentette lemondási hajnali
4 órakor indul Szeged felé. Szöszándékát az amerikai főparancsnoknak
gedről ugyancsak naponkint pénteket
London, szeptember 28) A japán és a beszélgetés alatt a: előszobában kivéve délután 2 óra 30 perckor indul
Csongrád felé
császár és MacArtur tábornok törté- maradt.
Az első hajó szombaton délután "í
nelmi jelentőségű találkozása szerdán
Az angol hírszolgálat közlése szerint
óra 33 perckor indul Szegedről, mig
délelőtt folyt le a tokiói amerikai köHirohito MacArthurral
folytatott
vetségen. A császár és kísérete öt gépCsongrádról vasárnap hajnali 4 órakor.
kocsin foglalt helyet és t i órakor megbizalmas beszélgetne sorún közölte,
Részletes felvilágosítással a MFTR
érkezett a követség palotájához. A
szegedi ügynöksége szolgál. Telefon 146.
hogy lemond trónjáról.
látogatás megrendezésére akkor került
Az angol rádió tudósítója részletes
sor. amikor Hirohito kifejezetten óhajtotta, hogy fel akarja keresni a főpa- tudósításban számol be a fogadtatás
Az angol kommunista párt
rancsnokot. A japánoknak azért nem külsőségeiről.
akarták bejelenteni ezt a találkozást,
25 éves
A császár diszöltözfkbcn járult Maehogy uc izguljanak fel a japán császár
Arthur cli, aki kopott egyenruhájáe lépése miatt, amely a császár meg(Bukarest, szeptember 24) Az angliai
ban. kitüntetések nélkül, nyitott galalázását jelentette volna.
Kölcsönös
kommunista párt vasárnap ünnepeli®
lérú ingben fogadta a japán uralüdvözlések után MaeArthur tábornok
megalakulásának 2>. évfordulóját. As
kodót.
a tágas fogadóterembe vonult vissza a
angol kommunisták czalkalomból nagycsászárral. A beszélgetésen a tolmácsoA megbeszélésen a tolmácson kivül gyűlést tartottak Londonban és itt" a
kon kívül senki sem volt jelen. A csá- egyetlen szemtanú volt jelen, a szövet- párt vezére nagyhatású beszédet monszári család a kíséretben foglalt helyet séges főparancsnok fényképésze MTI) dott.

MaeArthur kopott egyenruhában, nyitott
inggallérban fogadta a diszöltözetü
japán császárt

V

Szentesi vélemény a szegedi népbiróság
Margita-tanáesának működéséről
A >.Magyar Alföld*, cimü, Szentesen
megjelenő napilap irja és mi szőszeriut, mindén megjegyzés nélkül átvesszük az alábbi cikkét:
A közvélemény még élénken emlékszik a szegedi népbiróság Szenté^
sen megtartott tárgyalására, melyen
a Margila-lauácsa öt ügy közül két
felmentő ítéletet, két elnapolást hozott és egyetlen vádlottat itclt 6 hónapi börtönre. Emlékezetes, hogy,

na, A Margita-lanács nem szállt ki
többé Szentesre, hanem Szegeden tárgyalta a szentesi ügyeket, most már
a szentesi közvélemény hozzászólása
nélkül, Julius 19. óta
'• a uéphlrézág e|é utalt fasiszták
egymásután érkeznek haza, zseMikben a Margila-lanáes (elmei®'
Ui Ítéleteivel. Hogy esak egv példát említsünk, Huszár Elemér'
vélt nyilaspárls/olgálatos, aki a
rendőrségen bevallotta Irtltil —
a Margila-lanáes előtt ép bőrrel
szabadult,

Lapki bordót
felvesz a

Délmagyarország

kiadóhivatal a

Mozik műsora:

Korié Mozi
Ma. az orosz fiimszenzáció benitt
tatója : Emlékszik s „Kék Madár" szépségeire ' Két kis gyermek keresi, kua Marglla-Unárt egy SS-kutonál,
tatja a boldogságot, amely niindeu anv
egy levenlefooktalór, akt csendber
álma A zene, a vers, a dal szárőri karhatalommal kényszerítene
nyain száll a mese ebben a gyönyörű
a leventéket Kiskirályság elhaAntikor hazaérkezett, a rendőrség <ía- orosz filmben: Elvariisott hnzatzeiM.
gyására, felmentett,
A legfrissebb Mafirl-Króját[háláskörében —' internálta. Aliért Azonkívül:
de két demokratikus gondolkodású nem'tárgyal többé Szentesen A Mar- nlka. Előadások kezdete; 3, háromnefiatalembert, akik tiltakozni mertek gitá-tanScsV Miért tünteti cl a szen- gyed 5. és fél órakor.
az átlátszóan enyhe ítélet és az egy- tesi fasisztákat a szentesi közvéleBelvárosi Moil
oldalú tárgyalűsVczetés ellen, le tar- mény, elől?
Ma. pénteken utoljára a legizgaltóztatott. Csupán a közönség felhámasabb film, a .,4 toll-'. Előadások
A szegéxii "tárgyalásokról nazuterö kezdete 3, háromnegyed 5 és fél "
borodásának volt köszönhető, hogy
a két fiatálembert, akik az egyik leg- vádló;tanuk egytől egyig panaszkod- órakor.
na/gyo'" szentesi ifjúsági szervezel nak,-! hogy a szegedi népbiróságou
Széchenyi Mozi
vezetőségi tagjai — szabadlábra he- ugy kezeük. őkef, ntinlha becstelen
Ma és mindennap bemutatásra kodolgot "cselekednének a tanúskodáslyezte.
rul a kacagtató kalandok filmje: PeA szogedt nepülrosaguak ez a tár- sal.
lyáetas. Főszerepben: Fernandel, m
gyalása két hónappal ezelőtt, julius
nevetetés mestere,Egy fogadás történetet
A vádié tanukat Igyekeznek za19rán zajlott le Széjbloscn. A tár- varén hozni, mig a védelem taUtazás a föíd körűt 1000 izgalmon éo
gyalás óta n szentesi közvéleményrengetfg humoros helyzeten keresztül.
núinak világos, értelmes kérftéAzonkívül: A mozilátogató közönség
nek d w voft Inódja meggyőződni,
•eket telinek fel, szinte szájakba
rég néni látott kedvence njra Szegeden \
« íuliüs Ikrán elhangzott felrágják a vallomást, amelvnck
ChanHHn mi*?! rehdór.
háborogott kijelentések a Margitaalapján felmenthetik a Vádlott fain október 4-tőt: Deanna Durbta
tánác« énén —vnIaőí«lánok IetTeY*vol„ v
tisztái
v és JCharles
l.angton 4»r»k fv«".
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Magyar Kommunista
szegedi népgy Ü l é s e i

P á r t
:

Szinház w Művészei
Elvarázsol! buzaszem
Szovjet film a Korié Moziba*
Gyönyörű mese. Szép és igaz. Az
ipari munkás, a forradalmi szocialista
elhozza az élösdiek. férgek és ördögök által kiszipolyozott és nyomorban tengődő falunak az elvarázsolt
buzaszemet, megtanítja a gyerekeket,
hogyan kell a minden élet titkát, a
buzaszemet kezelni, kezükbe adja a
varázsdudát, amely munkásóntudalot, a forradalmi bátorságot és a közösség erejét szimbolizálja és amelv
minden veszélyes helyzetből kimenti
őket.
A csoűazsakos ipari munkás kioktatta az ámutó-bámuló gyermekeket,
hogy 'ha valamit nem tudnak, forduljanak az Okos bácsihoz, az Értelmiséghez, aki majd segít küzdeni a Kamora, a gonosz reakció ellen.
Az ipari munkás, a földműves-paraszt és az értelmiség a csodaduda
segítségével legyőzi az élösdiek zsizsikhadát, felszabadítja a néger rabszolgagvermeket. a mégláncolt fákat és elpusztítja a gonosz erők undok királyát. Kamorát, valamint hitvány segédjét, a Bajuszos Embert, aki, mintha
Hitlerre hasonlítana.
Ez az értelme az „Elvarázsolt buzaszem" cimü páratlan szépségű szovjet filmnek, amelyet inost pergetnek a
Korzó Moziban
Ezt a tendenciát azonban az író
és a rendező mesteri ügyességgel szövi hete a mese színes és pazarlóan
pompás kelmébe ugy, hogy a közönség csak a mese fordulatos szépségeiben gyönyörködik, a szellemes
fényképészeti trükköket, a színészek
remek játékát (a két gyermek felejthctetlcu) a rendezés fantasztikus ötIctetességét, a kísérő szöveg bájos magyar verseit élvezi A film szórakoztató: a szociális öntudat és közösségi
erő remek éposza.
lg- M
-ooo—
Déri Pál és Lakács Pál bangxr senye az I jságiré Otthonban. D< i
ál, a máris előnyösen "ismert iiat I
alcnckes, rálatninl Lukács Pál bráésamüvész, akiknek nyilvános hangversenye szombaton este 6 órakor
tesz a zeneiskolában, csütörtökön cslc.
az Újságíró Otthonban bázHufngver •
senv keretében adtak fzetilőt művészetükből. Lukács Pál fejlett technikával kezeli hangszerét, a hangversenydobogón szólóhangszerként ritkán megszólaló brácsát. Tónusos, sz' >
előadása komoly műélvezetet szérze.*
a hallgatóságnak. Külön érdekessége
volt Lukács szereplésének, hogy beuiutntla Jcmnílz Sándor Szegeden még
nem hallóit brácsaszonátáját. Modern
zeneirodalmunk egyik kiemelkedő értékű kompozícióját ismerte meg a
zcneértőkből álló közönség a pompás
szerkesztésű müben. Déri Pál nagv
hangbeli és "énekléabcü fejlettségről
felt tanúbizonyságot. Bensőséges érzéssel, intelligenciával előadott dalai
arra engedlek következtetni, hogy szereplése nagy élvezetet nyújt majd
a szombati hangverseny hal Igatóságának

Szolgálatos gyógyszertárak
Szeptember 29, délután 5 óra Felsöváros, Előadó: Tombácz Imre
Pósa Balázs, Kálvária-u. 17., Apró
Postásotthon
mnó, Kossuth Lajos-sugárut 50.. Salgó
Péter, bérlő Halász Klára, Mátyás-tér 4 , Szeptember 29, délulán 5 óra Móraváros, Előadó: Komócsin Mihály \
kulturház
rsmesváry József, Klauzál-tér 9.
Szeptember 29, délután 0 óra Rókus, Elóndó: Szirmai István
Parádi-vendéglő
_ Varga Jani elvlárs Budapestre
érkezeti. Budapestről jelentik: Varga
Icnő elvlárs, a Szovjetunió Tudo.nú- Szeptember 39, délután 4 óra Alsóváros, j Előadók: Komócsin Zoltán
Kulturház
|
Nagysotymosy Gyula
syos Akadémiájának tagja, a világpolilikci és világgazdasági intézet világhírű Szeptember 3'J, délután 3 óra AigncrElőadó: Mison Gusztáv
igazgatója, néhány hetes tartózkodásra
lelep. Széesi-vendéglő
'eleségével Budapestre érkezeit. Varga
elvtárs 26 cv óta nem járt Magyaror- Szeptember 30, déluláa 3óra Kléhelsbcrg- Előadó: Farkas István
szágon. Tudományos közgazdasagi értelep, Ertt-vendéglő
•frmci elismeréséül a Szovjetunió legfelsőbb tanácsa a Lenin-rcmldel cs a Szeplember 33, délután 4 óra Kecskés- Előadó: Slrack Adám
telep, kulturház
Vörös Zászló-renddel tüntette ki. (MTI)
— Kolkári Pál, ismert szinész izve- Október 2, délután G óra Belváros, iparElőadó: Szirmai István
fye keresett fel bennünket cs etmontestület
lolta. hogy egv jószívű hölgy szilvalekvár! ígért neki hétfőn a gőzfürdőben. Október 4, délután G óra Újszeged, Előadó: Komócsin Mihály ll
Sagyon kéri a hölgyei, hogy jelentkczTóth-vendcglö
ték a Délmagvarország kiadóhivatalajan, mert közben elfelejtette nevét és Október 4, délután G óra Somogyitelep, Előadó: Szirmai István
Leventeotthon
símét és nehéz helyzetében igen nagy
—
segitséget nyújtana neki az ígért élelmiOktóber 1, délután G óra Ujsomogyi- Elóadó: Tombácz Imre
szerrel.
telep, iskola
— Ujabb 30.000 hadifogoly, depor
Eált és raeoekOlt hollóiéról érkezett
Szegedkörnyéki gyűlések:
értesítés a Magyar VlrSskerrszt helyi
lakjához A nagyközönség naponta 9
árától 12 óráig kaphat felvilágosítást a Szeptember 30, délelőtt 11 óra Alsó- Előadó: Komócsin Mihály fy
központ
Magyar Vöröskereszt szeaedi fiókjának
kutató és tudósító irodájában (Szécheayi-tér 10., i. emelet, a Stülimer-cukor- Szeptember 30, délután 3 óra Varos- Előadó: Kaloua Antal.
tanyán
kauzlet felett), ahol 25 szavas üzeneteket is közvetítenek a világ valanieny- Szeptember 33, délelölt 11 óra LengyelElőadók: Gombkötő Péter
nyi államába. Ugyanott délelőtti könykápolna
. Vértes Imre
nyü irodai munkára néhány olyan iule'lligcns nő is felvétetik" aki idejét Szeptember 30, délelőtt 11 óra Pusztadíjazás nélkül tudja a hadifogolykutaElőadó: Tombácz imre
mérges
'ás és segítés szolgálatába állítani.
30, délután 3 óra öltö— laíyenes gyógykezelés. A Nem- Szeptember
Előadó: Halász György
inösön
zeti Segély felkéri mindazon betegeket,
akik ingyenes ambulanciáját igénybe Szeptember 30, délelőtt 11 óra Röszke
Előadó: Batla Ferenc
kívánják venni,hogy vizsgálatra naponta
— vasár- és ünnepnap kivételévet — Szeptember 30, délután 3 óra SzentmiElőadó: Gyenes András
0—10 óráig jelentkezzenek.
hályteleken
jí Déry Pál és Lukács Pál hang
i• • -•* y .
•
versenye 29-én este G-kor a zenedében
— Jugoszláv állampolgárságú magyarok hazautazása. Lapunk egyik
legutóbbi számában közlemény jelent
Eldőlt u férfikosárlabda bajnokság.
Műkedvelők! Jelentkezzetek a Mapteg a Szegeden tartózkodó bácskai
magyar volt hadifoglyok hazautazásá- Szerdán délután dőlt el a férfikosár- yar Kommunista Párt Kálvin-téri széklabda-bajnokság a Vaautas-stadionban. lázában szombaton délután 4 órakor.
tól. Ezzel kapcsolatbau Bodroghy őr- A
Tisza „A" 28 :21 (19:9) arányban
Felhívjuk a különböző szervezeteknagy, a Rózsa-malomban levő kato- győzött a SzEAC felett és ezzel veretben inüködő szereplőket (műkedvelőnai kirendeltség vezetője közli ve- lenül nyerte a kerületi bajnokságot.
ket), hogy jelentkezzenek szombaton
lünk, hogy jelenfeg 310 ilyen szedélután 4 órakor a Magvar KommuA
szegedi
súlyemelők
kitűnő
személy tartózkodik Szegeden A Rózsanista Párt Kálvin-téri székházában.
malomban tartják őket nyilván, dé replése Bécsben. Most értek haza Szegedre
Papp
István
és
Farkas
Istváu.
a
ott most alig néhányan vannak, inert szegedi Tisza súlyemelő bajnokai, akik
a többiek a környező tanyákon és fal- az elmúlt szombaton és vasárnap résztvakban dolgoznak Szeretnének azon- vettek a bécsi osztrák-magyar súlySzabadlábra helyezték
ban már minél előbb hazajutni csa- emelő versenyen. Az első napon a
Schmidl professzori
ládjukhoz, hiszen sokan vaunak kö- magyar csapat a bécsi rendőrség csazöttük. akik már évek óla távol vau- patát 947:911 arányban győzte le, más(Szeged, szeptember 28) Schmidt
nak. Mindc/idcig azonban különféle nap pedig az osztrák vasutas váloga- Henrik egyetemi tanúr, a szegedi
tott
felelt
aratott
935.50
:
792
arányú
akadályok gördüllek hazautazásuk elé,
egyetem ismert pángerinán agitátora
.További sorsuk természetesen 'állan- győzelmei. Papp István mindkét napon az ügyészség foglya volt mini hábomegszerezte
az
abszolút
győzelmi
címet
dóan foglalkoztatja az illetékes haló- Első napon Hichtert, az osztrák világ- rús és népellcncs bűnös. Schmidt
•ágokat és mindent elkövetnek, hogy bajnokot verte meg 10 kilograni suly- előzetes fogvatartásánnk előirt hal hórzek a hadifoglyok minél előbb haza- kulunbüzellel, Farkas pedig a kózép- napja letelt, ezért a professzort tegkerülhessenek családjukhoz. Amint sulybau 5 kitogramos sulykülóubözcltcl nap szabadlába helyezték.
- sikerül az ügyet diplomáciai ulou el- legyőzte Karischka osztrák EurópaIsmét egy hábórus és uépellenes
Az ITaáfiré Otthonban vasárnap
intézni, a sajtó utján azonnal értesítik bajnokot.
főbünös, aki a népbiróság késedel- délután 5 órai kezdettel: Aida. a miláaz érdekelteket.
messége miatt szabadlábra került. Mi- nói Scala tagjaival. Népszerű ismertex Áramszünet. Szeptember 30-án, kor valósát már meg a nepbiróságuu tőt ad : dr. Erdélyiné Lengyel Vilma.
vasárnap reggel 8 órától 12 óráig szü- az a tempó, amely kívánatos lenne Belépés csak tagoknak és tiozzátartonetei az áramszolgáltatás Alsóváro- u háborús és népellcncs1 főhúnösök zóiknak. Pontos kezdés.
son. Móravároson, a Kossuth l.ajos- ügyeinek lclárgynlásáv'al? A demoadok
sugárut és Tisza Lajos-küruttól kezdve,
továbbá a Klehelsberg- és Kecskés- kralikus közvélemény elvárja, hogy
Szakszervezet] hírek
Schmidt Henrik ügye a legrövidebb
lelepcn.
időn belül kitűzésre kerül és a náci
A Közalkalmazottak Szabad SzakXticska Mífcily b s r p i R C é s z e l t
— Emelték a városi gazliirdo jegyei- birodalom nagy propagálom vissza- szervezete igazságügyi alosztályálya
Szeged,
nek áril. A város hatósága a gőzfürdői kerül megérdemelt helyére, "a fog- folytatja világnézeti előadássorozatát
belépőjegy árát 14 pengőben, a lepedő házba
a törvényszék esküdtszéki termében
K o s s u t h Lajos sugárul 21.
használatát 10 pengőben, a kiszolgálási
vasárnap délelőtt 10 órakor. Soron kőTelefon: 539.
dijat 4 50 pengőben, a masszírozás és
vetkező előadó a Szociáldemokrata
lábápolás árát 15 pengőben állapította
— A rendőri büntetőbíróság Ítélke- Párt részéről Vörös József neoizctgyüx I•lentiszívlel a zsinagógában. A meg.
zik Grrsz litván feleli Gresz István lési képviselő, aki „A szocializmus érsátoros ünnepi istentisztelet, hajsánó
puprikakereskedó, a Kisgazdapárt ..igaz- telmiségi inegvílág.tásban" címmel tartrabbö pénteken reggel liáromucgycd
gató-főtitkára',
aki elmulasztott eleget a ineg előadását Vendégeket szívesén
7 órakor, pénteken és szombaton esto
tenui a felügyelet alá helyezéséről át a vezetőség.
6 órakor, szombaton és vasárnap délszóló határozat intézkedéseinek, mint
A Magánalkalmazottak Subád Szak
előtt 10 órakor. Halottak emiékezete
ismeretes, az ügyészségre került. Az •tervezete közli, hogy Lóránt Gyula
szombaton délelőtt fél 11 órakor.
ügyészség Gresz Islváu ügyet áttette a iparügyi miniszteri biztos vasárnapra
VOSOfOÍ rendőri büntetőbírósághoz, inivel ügye tervezett előadása, az clüadö budapesl'
* ®|y»éil hir. Dr. Szőllősi Endre a legmagasab napi árban
kihágást képez.
utja miatt, október 7-én lesz megtartva
ny. áll. hb. szds. ügyvéd irodáját Dózsa
• Kunsági
Rum- és
LikSrgyír,
Gyorgy-utea (volt Horthy Miklós-utca)
Az Egéazaégfigyi Alkatnutollak Sza
x
A
Korrepetál*
és
öakép/ö
Iskola
Iha. alatt ujbót megnyitotta.
bad
Szakszervezete szeptember 29-éu
Kucska
Mihály
(Oroszlán u. 4, III. 4 ) nyelviskolája szombaton
délután fél 5 órai kezdette*
borpincészele
x Orvosi hir. Dr. Berzéki Erzsébet
megnyílik október elején. Angol, orosz taggyűlést tart a szakszervezeti s/ek
fogszakorvos rendel Kölescy-u. 10. sz. Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 21. és francia tanfolyamuk. Beiratkozás
házban. Kérjük a tagok megjelenőit.
Telefon 5 -39.
egész nap
Vezetőség

Í

SPORT

Boroshordót
mustért

Pálinkát, mustot,
és ujbort

PÁRTHIREK

flfitMVGY

H.vaíatos k e m é n y e k

flpráhsrilgfésgk

Eladó 510 kéve szűr és egy férfikerékpár használt gumikkal, csetteg
krumpliért elcserélhető. Pclrcs-u. 21.
Használt fojaranyat, tőrtaranyat
legmagasabb napi árban vesz fogászati
szaküzlet, Margit-utca 27a, I. 2.
Törölt aranyat, ezüstöt, ékszert,
britiánsot, denaturált szeszt magas
áron vásárotok. Horváth ékszerész,
Kelemen-u. 2.
Eladó ablak tokkal, lé.gla, gerenda,
vaskályha, nagymángorló, hordó, dézsa, falkötővas. Fodor-utca 8.
Egy diófaháló eladó. Háló utca 11.
Érdeklődni: a háztulajdonosnál, 12
órától 4-ig.
Megyéiéire keresek jó állapotban
tevő mély gyermekkocsit. Berzsenyiutca lb, I. 5.
Egy sezlon clailó. Borbás-u. 25.
Technikai használt, javítható motor
ostorral és kisprés eladó. Imre u. 3a.
Egy kisfins tehén eladó, ördög Antal, -Nagysfeksós 118, Jójárt-bolt met
lelt.
Eladó rekete nöi télikabát, konyhaszekrény, asztal, ágy. Puskásra^ 20.
' Tlrpetiaper, gramofonos szú per,
rádiólámpák. Amatőrből* Kálvária-u.
2. szám.
Eladók: cgy hold tengeri, Talponálló, Újszegeden, heremag, porccllán
inosdó, különböző vuliancniück. Iván,
Vitéz-utca 4.
30 családéi, beletelt, 42-es és 50 cs
méretű vándorméhészet, modern felszerelésű, más vállalkozás miatt eladó.
Cim a kiadóban,
Kiadó prima vetőgép a dorozsmai
állomásnál (kocsma).
libamájai vásárol Meinl fióküzlet,
Kárász-utca 6.
Vennék kisebb tűzhelyet, rézmozsarat, padlásléceket, demizsont. Keresek
rakott tüzh'elykészitőt. Tóth órás.
Uj b*r*th*rdék eladók, használt
redőnyös Íróasztalt veszek. Mózes,
Bocskay-utca 14.
Egy fekete női télikabát és cgy fiatal nőstény kecske eladó. Távol-u 1.,
Alsóváros.
Férfilitóny, ing alsónadrág, kalao.
női perzsabunda eladó. Szücs-utca 12.
Alig használt férfikerékpár jó gumival etadó. Remény-utca 20.
.Sertést, 10—12 hónapost, megvételre
keresek, vagy ruhaanyagokat adok érte.
Bus Páter-utca 23.
Eladé jó igáskocsi, esetleg tóért elcserélhető. Báró Jósika-utca 11.
Siababater eladó. Némethyné, Boldogasszony-sugórut 24.
Férfikerékpár kifogástalan állapotban eladó, Kormányos-utca 9.
Egy fekete ssilbunda sürgősen eladó. Vitéz-utca 21 Káltainé.

Crlcs'iem n 8. szavazókör lakosíágát, hogy n szavazókör hivatalos
iclviségél a Csanádi-utcai óvodából az
A d á s - v é i e l
tíjszcgcdi vakok intézete épületébe hcEgy 2 és fél és cgv 3 és fél lóerős
yezlcm ót.
Dr. Anlalffy György sk., h. polgm. villanymotor és cgv fényképezőgép eladó. Érdeklődni Attila-utca 8., íöldszint
A 33.000—1941. F. M- rendelet 20. bal.
Használt bútort, ruhaneműt veszek
/•a alapján közhírré teszem, hogy
és
eladok.
dé. Tólh Imre, Stcfándel Károly, Tési ulca 22. Fischof, Mikszáth Kálmán
János és felesége, Rosta Lajos, SzépArany-, ezüst-, briliáns-, óra-, evőfalusi Ferenc, Kasza Ferenc, Bcodrni cszközbcvállűs, eladás,
bizomány:
Ferenc, dr. Gróf Árpád és két lársa Tóth órás, Kárász-utca 13.
tórökösükt, l'elák Nándor és fclcEladó cgy ötéves hasas telién, cgy
tégc.szegedi lakosok szalymazi clkob- másféléves üsző és cgy Uároittbóuatnndó földingatlanainak összeírási ivét pos üsző. Kúbckháza, 29.
vózszcnilére leltem kt a Földigénylő
Nagyabb tételben kevés here, tök
Bizottság szalmazí hivatalos helyisé- és szár eladó Gémes Illésuél, Gyála
. síben.
község, 23.
Az érdekellek az összcirási iveket
Egy jókarban levő sparherdl eladó.
megtekinthetik a közzétételt követő Arviz-u. 73.
3 nap alalt és észrevételt nyújthatMrékpárasak! Békebeli nyersguminak he a Szegedi Földigénylő Bizott- ragasztó kapható. Vidra- dea 7, kerékság hivatalos hefviség'ébcn (Mérey-u párosnál. Üveget lessék hozni.
8. II. 5.).
Araaval a legmagasabb árban vesz,
« _
órajavilast meghizliatóan váltat Győri
Katona Antal sk., a Szegedi Föld- Béla müórás, Klauzál-tér 2.
igénylő Bizottság elnöke.
f.rle»l|*« a város" közönségét, hogy
nzok részérc, akik a 600-1915. P. M.
sz. rendelet 14. g-ónak értelmében a
vámőrlésre nem jogosullak, a Közellátási Hivn'lal jegyosztálya a kcviszonleladásra állandóan kapható.
ayérjegyek bevonása ellenében gabonavásárlási és őrlési engedélyt ad Kacska Mihály barpiacészele Szeged,
ki azzal, hogy az »Fengcdély« 1946 K o s s u t h L a f o s - s u g á r u t 21.
julius 31-ig kenyér és liszt szempontjából cllátoltnknak tekintendők.
Rádióműsor
Az »Fngcdélyt Igénylésé alkalmával
nz azt igénylő a hatósági kai»vér- és
Szeptember 29, szouibat.
liszlcllálásrót 194G julius 31-ig *lc kell,
liogy mondjon és jegyeit he kelt szolBudapest. 7: Itirck, műsorismertegáltatnia 'azzal, hogy azokat semini tés. 8: A közellátásügyi minisztérium
cimen. a fenti időponlig vissza bem előadássorozata. 8.15: Hanglemezek.
igényelheti.
'• 8.15: Cocklail-quinlclt. 10: Hírek. —
A fejadag havi 15 kiló szemcsler- 12: Harangszó, hirek. 12.15: Mikor
• é n y , illetőleg évi 180 kiló, melv kezeltessük magunkat? Orvosi előmennyiségből a 101.200-194.r>. K. M. rtio. 12.30: Batáry József hegedül,
szánni rendelet értelmében 20 száza- Demény Magda zongorázik. 12.55: Az
lék kukorica, vagy árpa és 80 százit- orosz irodalom Magy aTországon. Előadás. 13.10: Wcygand Tilvor sanzonolék huza vagy rozs.
Fentiek szerint a Vámőrlésre nem kat énéket. 15.45: Rendeletek ismerjogosullak a megállapított fejadagon tetése. 14: Hirek. 14.10: A .Vörösfelüti kenyérgabonát, illetőleg lisz- kereszt közleményei. 16rHirck.lG.10:
Ráíónyt Róbert vidám félórája. 16A0:
tet nem tarolhatnak.
Közellátási lllvaU!. Gyermekrádió. 17: Helyszint .közvetítés a ligeti népünnepély előkészületéről. 17.10: Molnár Erik: A magyar
Nyugatra áttelepült hivatásos lion- társadalom története az őskortól az
rédszemélyck jelentkezése. Azok a Árpádkórig című mü ismertetése. —
ícnvédegyének, főleg hivatásos tisz- 17.30: A munkás kullurszövctség mű'ck és tiszthelyettesek, akik nyugat- sora. 18: Ilirek. 18.05: A Vöröskera (Ausztriába, slh.) tetcpültck át, reszt közleményei. 18.15: >A puszta.*
tz országba való visszaérkezésük utón
19.05: Harcban a feketézőkÍ4 napon betűt a lakhely szerinti Előadás.
kel.
J'arkas
Mihály bélügyi államütuonvédparancsnokságnál
jelentkezni
kérrál beszél a Rádió nuTnkajársa.
tartóznák.
íí* 25: iÉjszakai bucs"u«7' KnmaradíáUgyancsak 14 napon belül jelént- nia egy felvouásban. 20: Hirek," sportKiadó magánházat keresek, lehet
krziií kell valamennyi honviki személy- hírek 20.20: A Rádtóswin$%gyüttés telepen is. Cim* Felhő-utca 17.
nek (tekintet nélkül áiloníányviszo- játszik. 21: MüsomWrtclés. 21.05: Teljese* külön bejárain ^bulofrozott
uvukra), akik az uj demokratikus had- A Vöröskereszt közleményei. 21.15: szoba^ürdőSfől^haízoítattal egy vagy
seregben még nincsenek nyilvántar- Schubcrl- és Csajkovszkij-művék..22: két 4 úrnak,*, esetlég teljes ellátással
tás ba véve.
.
Hirek, rendeletek ismertetésF."*22.20:' •kiadó. Jelige:VOjthou«.
Akik jelentkezési kölélczctls'égük- Ifanglcmezek.
Munkáscsalád részére kis szoba kinrk fenti határidőn bejül nem leszad ó.'IJ o"s zor ká ny sz i^e t - u Ica 10.
nek eleget — minden igényük elveszEgy' pár szép" cipőt csinálok annak,
tése mellett —, a honv&ség kötelé- A Magyar K o m m u n i s t a Párt
aki cgy szép szoba-konyhás lakáshoz
kéből való clbocsulúsnilk teszik ki
szegedi stúdiója
juttat. 'Koronára. L cipőüzjet
magukat és katonaszökevényként is
Állandó műsor: Reggel 8-tól 830
kezelhetők.
óráig: Hanglemezek, közben hirek,
KURSnfélék
A batáridő kezdeti időpontja a há- n « t k . „ <•» a -i._r n . i . i - L.--I- .
ti iíogolytáborból (szűrő tábor) való el... Aranyat, briliánst, ékszereket, ezüstöt,
LorSálás napja, illetve, egyenkint; hakar- és zsebBéli órákat vásárolók
zalérőknél'az országhatár átlépésének Hírek
Laczkó, órás és'ékszercsz, Kárász-u. 14.
napja.
Péntek, szeptember 28.
Komáromi kalapjavitásai alegjobbak.
Az 5. kerület területén levő ösz6-30: Hanglemezek?6-40: Hirek. 6.50: Tisztit, formáz és alakit. Kárász-u. 5,
szcs alárendelt honvédségi szerve- ..A mult melódiái", összeállította ' é s az udvarban.'
,
ket utasítottam, hogy a nyugatról előadja Sugár Jenő, a Szegcdi Állami
Felesbe,kiadó 2J lioldlöld tanyává).
.visszatérők jelentkezési időpontját Nemzeti Színház tagja. Zongorán kíséri Érdeklődni Báró Jósikaúitca 11. sz. alatt,
1 okozott gonddal bírálják cl. őrWy Paulusz Elemér.
" Gyer méksp*rí k*csI tüzelőért, férfisk.. ezredes, kerületi parancsnok.
bakancs ' és bőrkabát pénzért eladó."
Szombat, szeptember 20.
6 30: Hanglemezek, 640: Itirck, i\Vátya?-tcr"21
Kifogástalan paraszt fédcreskocsi
6 j : A Magyar NŐk De'mokrafÜtus
Szövetsége „Asszonyok tánacsá'döjá", eladó, télíéjiért is cserélem. Dorozsmá,
NYILTTER.
KosYulh-ulca 68. Szabó Nándor.
C rtvaibtn kvittekért nem vilid fe!Uéui|tt a Utrt) 710: Hanglemezek.

ÉDES MUST

Férjemtől, Jency Ferenctől a mai
naptól kezdve különváltán élek, érte
ocmniiféle felelősséget uem vállatok.
Szeged, 1945 szeptember 25-én."
Jcnev Frrrnrné sz. Tólh Jnliaana,
Vám-tér 'B.
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ÁTTÖRSZ AG

Szűreihez

hordókai

2 0 0 2 m h « m n adok, valamint szűrehl.-ig i n g y e n tclést felszerelést is

hölcsönaöh. Kátanria-a. 21

Darabos rézgálin

Kapható
G A R D O S J , Szentháromság a. 27

Bnrgenyál, tengerit, gumicsizmát,
44-es férlicipőt adok egy süldőért óz
pockos kutyáért. Hajnal Mihálv. Baktói kiskertek 169.
KirUlúgép, kártolósznllag élelemért elcserélhető. Kizárólag vasárnap.'
Révay-utca "Cb, II. 1.
f
F.gy jókarban levő női kerékpár!
vennék részben élelemért. Sándorutca 41.
Egy pár 43-as strapacsizma malacért
elcserélhető. Kájász-u. 5, az udvarban
jobbra.
E b ő r e n d l 125 literes hordóm elese
rélném. esetleg eladnám. Marx-lér 0,
udvar 12. ajtó.
ParaMtlmcait, könnyű, erős. jóállapótban cserélek közelfias üszőért vagy
nem elöhasi közelfias szép kocáért
Érd. 12—2-ig, Szücs-utca 7.
Egy keveset használt barna csikói
ruha középalakra lisztért eladó. Molnár-utca 25.
Kél kisebb hordót 63 és 56 literest
élelemért cserélnék. Korda-sor 23.
Bat*r*z*!l szobát keresek természetbeni Fizetésért. Ajánlatot a törvényszék portásához.
Tangóbarmaaibát, 12 basszusosak
cserélek'3-jT-cs rádióért, esetleg pénzért,
jókarban levő férfi bőrLabutot tűzifáért. Kossuth-utca 9b.

Foglalkozás
Két®, horgoló- és tüllhchuzónőlj
mintával jelentkezzenek a I'altai k®
zim'unkáüzlctbcn.
Tanyát bérelnék vaa* felesbe hé,
vennék. . Felhőmica
17.
- . —
Komoly, feltétlenül megbízható bejáró vagy bentlakó mindenest keresek. Margit-utca 21Ktlm&bé gépre kölőnök, szhbiss]
nő *fániílóleány 'felvétetik. Bcrzscnyb
utca ^lb, I. (Mihályi-ház.);
4 Salak ingyen 'elhordható. Újszeged
kcnctcrgyár.
" F*dkásisegédel felvesz Király, Kos
suth Lájos^súgárut 19.
Fiatal gépírónő állást keres. „Kczdó
jeligére a kla'dób'a.
Megbizhalá leányi mindenesnek magas fizetéssel fél veszek. Korona-utca
1. sz.,'cipész özlét.

Keresem a i f az illetőt, aki fiam.nal,^ifj. Csiszár Jánossal Auszlrii-j
ban^.KIagenTurt] környékén volt. Cc
m'éLközoljeJúcIcm, fáradságát jutat
nmzouv Csiszár' Jánosné, Szörcg, Szeged ira. 61.
f
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Kérepi a hazatért foglyokat, aki Ind
Gubipá József rep. honvédről, a mult
év októberéig Székesfehérváron volt,
értesítsék feleségét Újszeged, Teme*
váfifikörut 18.

Nagyban, kicsinyben
Sacljinrln. m o s ó - £s
pipereszappan, papíráru, fUzct k a p ható

(iárdosinál,

SzeniliáromsáIca

27. s z á m

„ Főszerkesztő: ,SzIrmal István.
Felétős^szer£e5ztőraGárffos Sándor.
Félclös'tia^JKóhcz Lá*:!®
T ^ ^ T l l I V ) U k
igen tisztelt vevőink f i g y e l m é t , h o g y
Riadjarum -v likőr- é s pálirikagyárlósunkal megkezdíük.
llirlapkiadft Ktt.
•
.
ít^'o "'"fi n i . r ' a
' •-•*• .
Szerucsziöség: Jókal-ulca A.
U g y ezeket, mint kftünö minőségű borainkat a legszolidabb
Telefon: .493.
árak mellett árusítjuk.
Kifldóhivalat: Kárdu-nlra S
KMSáai Rum- é s Likftrqvár KUCSKI MIHÁLY S z e n e i
te
Telefon • 325.

