yilág proletárjai egyesüljetek!
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A M a g y a r K o m m u n i s t a Párl d é l m a g y a r o r ^ A g l

Szeged népe impozáns tömeglelvonutással ünnepelte
ma délelőtt a felszabadulás évfordulóját

napllapí

lődéséi fogják növelni

'

.

Bérliabfea a német aammnalsla éf
szaeUMémskrala párl kötős mnnka*
program*! dslgszstl kL A terv célja g
nemzeliszodallzmus maradványai elHatalmas tömeg hálaliintetése ax orosx katonai parancsnokság elölt
leni harc, a szabotálók végleges felFelvonultak a pártok «• megkoszorúzták az eleseit orosz katonák
emlékművét számolása, Berlin ujjáépilése és az
agrárreform
és a Dugonics-temetőben
fekvő hősök sírjait
A halálraítélt UvaH átszőllitottűk I
(Szegőd, október 11) Szeged népe utcába, az orosz parancsnokság felé, netét, most az első évfordulón a Szov- Fernev-börtönbe. Laval nem Irta álá
Impozáns módon feleste ki háláját és amikor a vége még mindig a Széchenyi- jetunió kormányának.
kegyelmi kérvényét
erőmét a háborútól és ® fasiszta tor- téren volt Az orosz parancsnokság
Á pártok szónokai beszéltek ezután.
tortól való felszabiidúlása évfordulóján. előtt a zenekar a magvar Himnuszt A Független Kisgazdapárt nevében Elek
11a egy éve, október ll-én vonult be és az orosz Himnuszt intonálta, ifaajd Lajos, a Szociáldemokrata Párt nevében
D a m i l - I , aki a német megszátlán
Szegedre a Vörös Hadsereg és ezt a a parancsnokság épületének erkélvén Ivordnl Gynla, a Magyar Kommunista idején a francia milicia vezetője vaB
napot ünnepelte meg a város népe a megkezdődtek az üdvözlések, miközben Párt nevében Komócsin Zoltán, a NemNemzeti Bizottság rendezésében. Már a tömeg állandóan a Szovjetuniót. . a zeti Parasztpárt nevében Horváth Lajos, és akit a mult héten halálra ítéllek,
kora reggel zászlódiszbe öltözött a vá- Vörös Hadsereget és Sztálin generaliss- a Polgári' Demokrata Párt nevében dr. kedden Pária melleit kivégezték. Darros éá hatátmas tömegek gyülekeztek szimuszt éltette.
. Ktrlitt Béla fejezte ki háláját a Vörös nand utolsó szavával a miiidát éltette
» különböző pártok székházai elölt. A
Hadsereg
A beszédekre éa De Gaulle tábornokhoz intézeté
Etsőnek
Dinét
Leó
elvtárs
polgárMagyar Kommunista Párt Kálvin-téri mester intézte szavait Chajtovtts alez-Karlyenooképviselőinek.
alezredes
válaszolt,
majd a búcsúlevelében ke©elmet kért • mle
székháza előtt gyülekezett a város mun- redes városparancsnokhoz es Kartyenoo Szózat és az Internacionálé eléueklése
kissága hatalmas tömegben és innen alezredes helyettes városparancsnok- után a menet folytatta felvonulását Iteht már halálraítélt tagjainak. T u d *
kell azt, h o © a milícia a vicbyl
Indult a Széchenyi-térre, ahol csatlaMegemlékezett az elmúlt esztendők a Széchenyi-téri orosz hősi .emlék- kormány különleges rendőrsége voft,
koztak hozzá a többi partok, valamint hoz
majd arról a jótétemény- művekhez, amelyeket megkoszorúzlak. tehát lényegében franda SS-szcrvczet,
a hivatalok, közületek felvonuló cso- keserveiről,
ről
szólott,
amellyel
a Vörös Hadsereg A város hatalmas vörös szekfúkoszoruportjai
egy esztendővel ezelőtt diadalmas had- raját Dénes Leó. elvtárs helyezte el az amely mindenben a németeket u d b
Tizenegy óra elmúlott már, amikor járata során Szegedet eltőnek szabadí- emlékműteken. Koszorút helyeztek' el rflta Id.
megindult az örömünnepet ülő hatal- totta fel a magyar nagyvárosok között a pártok is. A honvédség nevében
mas menet, hogy az orosz parancsnok- Külön köszönetet mondott azért a kí- Izsáky ezredes, a rendőrség képviselemeg'
áig eié menjen és háláját fejezze ki a' méletért amelyet Szegeddel szemben tében Dicitalussy Ferenc rendőrvezér- Romóniáóm miből
felszabadító Vörös Hadsereg képviselői- gyakoroltak a város épületeinek, köz- őrnagy-főkapitány tette le a koszorút nyitják az t94S-ben
bezárt
nek. A Nemzeti Bizottság tagjaival és müveinek épségben hagyásával. Kérte, az emlékművek talapzatára.
gyar
iskolákat
a város vezetőségével az élén haladó >gy a városparancsnokok tolmácsolják
A nagyszabású demonstráció 12 óra
B'.enet eleje már befordult a Kölcsey- felszabadításért a város bálás köszö- után ért végeL
(Bukarest, október II) A román rtü
dió ismertette a közoktatásügyi minis«•
ter rendeletéi, amely szerint mindaxam
romániai magyar hfcoiák, amelyeknek
Goilacker
angol
KömmáMálv
képviselő
megfelelő seimu UntMjvbomsr, frigO* "
halfák működésűket. jYz 1940-ben kezéig
magyar iskolákat újra ' megnyitják.
Azokon a helyeken, ahol a magyar tanulók számához viszonyítva nincs ctif
tanerő, uj emberekel neveznek ki, ugyanakkor uj iskolákat létesítenek. (MTI) s l ; :

üevin hozzájárul-e olyan demokrácia kialakulásához,
amely a betyároknak és rablóknak kedvez?

Bevítf tagadólag válaszolt a kommunista képviselő kínos kérdéseire
Lz angol kikötőmunkások sztrájkja akadályozza az ország
élelmiszerellátását
— Egész Európában nehéz a gazdasági helyzet
'. (London, október 11) Bevin angol
Külügyminiszter részletes nyilatkozattá adott az angol alsóházban a költi ©miniszterek londoni értekezletér t . Felsorolta azokat a pontokat,
amelyekben megegyezés jött létré és
é inoriidotta, ho© az értekezlet azért
i akadt léibe, mert a scevjcl küldött» | ragaszkodott a berlini értekezlet
tnlirezalalaak peales betartásához. A
Lc számoló ulán Gallaeher kommunista
ki'puselő megkérdezte: Nem azért
|i:lott-e az értekezlet holtpontra, mert
nem tudtak mego©ezni a román és
bolgár kormányforma kérdésében, toir bbá, hogy a UMgyhstahiter beifi járal-e alyaa demokrácia kialakulófaház, amely a belyárokaak éa rabi t knak kedvez? Végül pedig, ho©
bozzálát-e Bevin a külügyminisztérium megtisztításához és u l j á s r e ^ c .
réséhez? A feltett kérdésekre Bevin
t a i a f t t a g válaszait.

•.
PrfvlMzftl, az Amerikai Szlovákok
Szövetségének titkára bírálja az Egyebütt Államok balkáni
politikáját,
Kteely a reafreiáe erőket támogatja éa
nzon dolgozik, k e © felélessze a régi
fasiszta kormányzat*! Bnlgáriábnn,
Romániában és Magyarországon.
.

0

A világ demokratikus közvéleményének nyomása alatt Peron ezreáea,
Argentína diktátora lemondott. Lemondását az argentin nép óriási lelkesedéssel vette tudomásul és mindenütt öröm tüntetések zajlottak le.
o

A washingtoni angol-amerikai tár-

Gyógyszert
kaptunk
a Szovjetuniótól

(Budapest, október 11) A népjóléti
minisztérium ©ó©szereket kapott a
A terv végrehajtása rengeteg munkát Szovjetuniótól. A nagyértékü gyógyés szigorú fegyelmet követel, de az szerküldemény inzulint, sulfldint, jódo^
ország gazdaságának további nagy fej- kötszereket, stb. tartalmaz. (MTI)

gyalásokon ideiglenes megállapodás
jött létre, amely szerint Anglia e © ét negyedmilliárd fsat kölcsönt kap
as Egyes kit ABamektéL Anglia kénytelen továbbra is fenntartani a háborús korlátozásokat, as árellenőraéet
és az élelmiszeradagolást. AB angol
Idkőtőmuhkások sztrájkja még mindig
terjed. A sztrájkoló dokkmunkások
száma megközelíti a harmtncezret ás
komolyan akadályozza az ország élelmiszerellátását. A kormány Igyekszik
megegyezés létrehozására, de addig la
katonaságot rendelt kt i rakodóm unka elvégkésére.
^

Az angol sajtó Is megállapítja,
hogy embertelenül bánnak a C s e h szlovákiában Internált magyarokkal

(London, október 11) Az angol lapo- táborban tapasztaltakról, de h o z z á l á t
kat újra élénken foglalkoztatja a cseh- h o © a csehszlovák kormány igératm.
szlovák kormánynak a kitelepítendőkkel t e t t a kitelepítés kérdésének mielőbbi
szemben alkalmazott módszerei.
európai módon történő megoldására
A Daily Herald prágai tudósítójának . A lap megállapítja még, b o ©
Más országokban la nehéz i gaz- jelentéséből kitűnik, h o © 5 végiglátodasági helyzet. Tatareaea román he- gatta a náci büntetőtáborokat, most
ax internáltak ellátása semmivel
sem jobb, mint amilyet a náott
lyettes külügyminiszter nyilatkozata megtekintette a kitelepítendő németek
szerint Ksmánla súlya* Ipart éa gaz- részérc felállított gyüjtőtáborokat és juttattak a zsidók részire, (MTI)
dasági válsággal kizd. Renner kancel- párhuzamot vont közöttük. As egyes
(Pozsony, október 10) A szlovák bemlár, az ideiglenes osztrák kormány cseh hatóságok — u © látszik — figye- zetbiztossági szervezet e © uj Internálólembe
se
veszik
a
kormány
utasitásait
vezetője levélben kérte az ausztriai
tábort létesített a magyarok számára.
Legújabb hirek szerint n Csallóközből
szövetséges ellenőrző
bizottságot, — irja a tudósító.
ho© még a tél beints elölt rendezEzekben a táborokban nem kínoz-kitelepített magyarokat ebbe a táborba .
nak rendszeresen, nem is gyilkol- viszik, amelyben annakidején a deporzéfc Ausztria vahita&érdését, mert künak, de az ott uralkodó átlapolok tált zsidók voltak. A táborban zokszás
lönben at országra pénzügyi kamagyar sínylődik. (MTI)
borzalmasak, óriást tömegeket elképtasztréla vár.
zelhetetlenül szúk helyre zsúfolnak (Budapest, október 10) A Magyarok
össze, köztük csecsemőket, aggokat
felhivja a Csehszlováés szülőanyákal is és ellátásukról Világszövetsége
Kramer, a belseni és auschwitzi tákiából kiüldözött magyarokat, ho© Jenem
történik
megfelelő
gondoskodás.
borok hóhéra, ü©ének tár©alásűn
lentkezzenek a Világszövetség Budapest,
Mindnyájan kiéhezettek.
szemtelenül Ugad. Azt állítja, ho©
VI.. Bőtvös-olea 7 szám eleit levő Iroéletében sem ölt embert, mindössze Valószínű, hogy a kormánynak nincs dájában. ahol jegyzökönyvet vesznek
e © Irányt pofozott meg, mert meg pontos értesülése a tényállásról és fel eltulajdonított ••©oaekról Saját
érdekükben Jelentkezzenek a kifőzz toll
akart szökni. A belseni tábor volt la- a kegyeltenkedéseket kisebb soviniszta
kói e védekezésre nevetésben törtek csapatok követik el Szomorú, hogy üldözöttek, mari a Magyarok Világító
senki sem tesz egy lépést sem a l&- veUégéoek álláspontja ezarlnt kártata
ki. '
. borba összezsúfolt emberek érdekében nitani ketl őket.
Miután a magyar állam CsehországF a el szemben a Pravda s
nak fn Jóvátételt tartóstk Űzetni, a
pltfa, hagy a Szevjetnaló nj
— fejezi be tudósítását a Daily Herald
jóvátétel összegébőt le ketl vonni a
munkatársa.
(MTI)
terve hatalmas kilétérakai avft meg. • prágai
tudósítóját ak beszámolóját n
kártalanítás össteoél. (MTI)
ötéves |
A ,,Manchester Guardian" is közli

Í

2
f a l u állami kezelésbe vételéi éa
aráknak as üzemelnek állami
igénybevételéi, amelyeknek Inlajionosai bebizonyították, hagy
szabotálják aa újjáépítési.

UCtMAGYAKUKSZÜQ
szempontoktól mentesen. Aki nem képes egyéni sérelmek és személyes
panaszok
|jujiu-ízuk pillanatnyi
pillanatnyi helyzetén
nciyn-icn felüliciui_ll 1 méltányolni
f II '
1 • a_ felszabaddf„l „I. 1.:
emelkedve

lás állal a nemzet ölébe hullott hatalmas népjogokat, az nem lehet teljesértékű
demokráciáitok.
t-nenu tagja
iu^jii az
ut uujj uaiiuniavwiin>.
<1 n*) /. b n 1,/V rehdcl>Afl
AA felszabadítás emlékére

1945 oklóber 12.
zett nagygyűlés a diadalmas Vörfla
Hadsereg, Sztálin tábornagy és a fúggellcu,
Magyargciicu, szabad,
suiuau, demokratikus
uvii/w
ország éltetésével éri végef.

Ma rendkiviili minisztertanács ül össze,

Ifi valóságos egységei akarunk, mert
• lálszategyiégből elég voll, dc cz
esak a rcakció elleni harc jegyében
születhetik meg. Ezért fonlos, hogv
• Kisgazdapárt valóban demokratikus elemei végre hallassák szavukat.
Vas ZoUán elvlárs munkásküldötiség
étén figyelmeztette
a
miniszterelnököt,
A tömegek a demokrácia melleit
hogy a munkásság ellátása az egész országban
katasztrofális
állnak, de aemrsák állnak, hanem ülnek is, ka kell. Az a veDalnoki Miklós B é l a : „A kormányzat drákói eszközökkel lép fel az áruszély forog fenn, kogy ba a reuzsorások és feketézők ellen"
akció tovább 8zJ jálékslt, akkor
(Budapest, október 12)
Dálaold nos figyelem közepette Dalnoki .Mik ' ján szólott Vorosifov tábornagy megújjáépítés helyeit polgárháború
Mülós Béla miniszterelnök csütörtö- lós Béla emelkedett szólásra. Han- értő magatartásáról, aki ismerve a
lesz.
kön délután fogadta Budapest dol- goztatta, örömmel ragadja meg az al- magyar nép jelenlegi nehéz helyzeAkinek a magyar demokrácia sorsa gozóinak 200 főnyi küldöttségét, ame- kalmat, hogy a munkásság képviselői- tét/nagylelkű gesztusával lehelővé
és jövője szivén fekszik, nem inga- lyei Via Zoltán polgármester vezetett. vel megbeszélje a legégetőbb kérdé- telte, hogy a Budapestnek nyújtott
dozhat az előretört rcakció vcszélyé- Az ipari munkásság kérését Vas Zol- seket. A legnagyobb elismeréssel adó- 33 ezer tonna gahonasfcgélyt, amezik a magyar munkásság eddigi tel- lyet mos! októberben kellett volna
,veí szemben, hanoin kitart a demo- tán polgármester tolmácsolta.
krácia ügye mettett és segit megszer— Nem ismeretlen a miniszterelnök jesítménye iránt. A miniszterelnök a visszafizetni, csak a jövő aratás után
vezni a demokratikus ellentámadást. ur előtt az a tragikus helyzet — mon- továbbiak során kiiért a mai nehéz kell visszafizetnünk. Ugyancsak leEz nemrsak a munkáspártok ügye dotta —, amelyben Budapest lakos- helyzetre és megállapította, bogy ez hetővé tette, bogy
é t érdeke, de az egész országnak, az sága ma van. Kenyér legfeljebb 3—4 nemcsak bndapeslf, hanem országos
a jóvátételi jeieafő ét agyaaagész magyar nemzetnek Is. Sokan napra van éa ha a helyzet nem Ja- viszonylatban Is érezhető. A közélet.esah mosl teljesítendő I N ezer
ftazafiatlaiisággítl is vádolnak bennün- vul a közeljövőben, nem lesz sem mezős megoldásának súlypontját a
tonnás szállítási esak a jövő év
ket, dc mi büszkén valljuk, hogy
villany, sem gái. (fa a szén kellő vidékre helyezi és goDdoskodui fog
októberben leljesifitük.
arról,
hogy
á
kormányzat
minden
időben meg nem érkezik, a gyárak
a vörös zászlé mellett sziailnk
— Nagy mélységből emeltük fel est
is kénytelenek lesznek mnnkájnkal erejével biztosítsa a termésfeleslegek
a plrss-fehér-zöld fs és vagyunk
beszüntetni. A dolgozók közellátási beszolgáltatását. A közellátás nem- nz országot — fejezte bc szavait a
olyan hazafiak mi, kommunisták,
helyzeté a lebelő legsúlyosabb. A csak cgy minisztérium feladata. A miniszterelnök —/kölcsönös bizalommunkásság bét hónap óta egy deka jó kőzellálást úgyszólván valamennyi ra van szükség a munkásság cs a
ml munkáspártiak, mini azok,
zsJrl sem kapoff, nines énkor, nincs Minisztérium harmonikus együttmű- kormányzat között. Azokkal szentben,
ikit kl akarják maguknak sajátísemmi. Budapest dolgozóinak azl a ködése tudja csak biztosítani. Rajla akik az orsaágot prédául odadobtál
tani a plros-fekér-zöMel éa ke
kérését tolmácsolom
Magyarország lesz, hogy ezt az együttműködést a németeknek, irgalmai nem hun©
akarják szennyezni a mi vörös
miniszterelnökéhez, hívjon
egybe minden rendelkezésre átló eszközzel rünfr, erre garanciái vÜMok. A kormányzat minden rendelkezésre álló
támlánkat, ami Táncsicsnak é a ' rendkívüli miabrzlerlanácsof, amely garantálja.
eszközzel oda fog hatni, hogy a megfoglalkoznék Budapest
ellátásának
Pélöfiaek fs tászlaja voll.
A kormányzat drákói eszközökkel
levő szúk készleteket
igazságosan'
kérdésével.
.Mi meg akarjuk védeni a magyar
fog feltépni az áranzsorásoh és a
ossza c! és az ország minden dolgo•emzet jóhirnevéf és helyét a Duna
feketézők ellen, o f a fog halni,
Utána Vas Miklós szólalt fel a Szakzója egyenlő arányban részesedjék
bogy" a rendőrség az eddiginél
abból, amink van.
^tölgyében és a nagyvilágban. Ezért szervezeti Tanács nevében. Hangoznemzeti ügyuek tartjuk, hogy mind- tatta, bogy nemcsak Budapest' dol- * sokkal nagvobb */';orrál tarjon
A miniszterelnök tapssal és éljen*l
gozói vannak ilyen n e b é í helyzetben,
zéssel fogadott beszéde ulán Vas Zolannyian szembeszálljunk az előre- hanem a vidék nagy ipari centru•ör.Cl. reakcióval pár'.különbség nélkül. maiban le siHyos a helyzef. Mindenek- A' miniszterelnök a pénzügyi poli- tán köszönettel vélte tudomásul, hogv
tika terén ujabb intézkedéseket he- n rendkívüli minisztertanács még a
Nemzeti ügy tehát csatlakozni azok- eKlI aa árak rögzítésére és az üze- lyezett kilátásba "és a spekuláció el- pénteki nap folyamán f n t é m t f f t r e v p
hoz a budapesti munkásokhoz, akik mek ellátására volna szükség.
leni barc fokozását Jelentette be. Ez- foganatos,'! Budapest éa az m i i ? dolA munkásság szószólói ulán "általá- után a legnagyobb elismerés Hang- gozóinak jobb eUálása érűebébra.
• választások plán talpraáiltak ésviszszaverték az odújából kibujt reakciót. A nytgyar demokrácia és a magyar nemzet érdeke, hogy ehkéz az
cüea2áma3ás*>0z csatlakozzék aa *rVág egész dolgozó népe!

amely drákói rendszabályokat hoz a közellátás biztosítására

Vallanak a magyar háborús bűnösök

Donászy
Kálmán
záróbeszéde
Révai elvtárs előadását az Cgybeült telkes ünneplő tömeg hosszanrtó. hatalmas tnpsviharraí és éljenBcssei fogadta, magát a beszédet pedig számtalanszor félbeszakította a
közönség hangos helyesléseivel, mely •ck során ütemes kiabálással éltette
fe munkásegységet és két vezérét:
Rákosi és Szakasits elvtársat.
( Az ünnepi beszéd után Márki Jnlia
.Vörls Margit gyakorlott zongorakiséfete mellett igen lehetségesen énekelte el Grccsaninov Bölcsődalát és
Kodály Zoltán feldolgozásában A esilóri hegvek alalt kezdetű néjHlalt.
Eálhy Pál, a Szegedi Nemzeti Színház
művésze szavalt cl ezután hagy sikerrel három versel, mégpedig cgy
prosz költő /Falak* cimü költeményét
Kolozsvári András fordításában, továbbá cgy XVI. századbeli Ismeretlen
költő /Parasztnóta* és Erich Kastner
>Ha mi, németek győztünk volna*
cimü versét, mindkettőt Faludi György
fordításában.
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A n.agyszaoásu cs díszes cm fék ünnepélyt dr. Donászy Kálmán, n
izegedi Nemzeti Bizottság elnöke zárta be és megemlékezett arról, hogy
ntit jelent a nemzet számára a politika 'szabadság, saját sorsa felett való
-Zfemokratikus - önrendelkezés, a jog
visszaszerzése és a népi erők teljes
felszabadulása.
• — Az igtfzi demokrata és az igazi
hazafi — mondotta — minden körülmények között ds minden helyzetűén csak a ncmzcli közősség érdekelt nézi, minden egyéni kicsinyes

Reményi-Schnelter
bevallotta, hogy Horlhy Miklós magánbet étként 1250 fcfi.
színaranyat helyezeti el Svájcban — Előkerült Imrédy Béla jegyzete, amelyben
saját magát nevezi meg, mint a zsidótörvény
szerzőjét
Bárdossy László személyében felelés a Szovjetunió elleni háború mos*
indításáért
Gömbös Ernő szerint Szálast Hitlert
utánozta

(Budapest, október 12) A rendőrség
saját magúi nevezi meg az clsö
lasi ezért bosszút akar rajta állni. Ol
politikai osztályán az elsöizben Budazsidótörvények szerzőjének.
csak azért alkalmazta Szálasi, mert
pestre szállított háborús bűnösök közül
ezáltal akart befolyást gyakorolni •
Jteményi-Schaeller Lajos volt pénzügy- Imrédy Béla pontos képet adott lisztekre. 0 is hitt a német győzelemazokról
a
tárgyalásokról
is,
amelyek
miniszteri, lmrédij Béla volt miniszterben, de amikor Ausztriába ért, tisztáelnököt és Gömbös Ernőt, Szálasi volt Hitler és Horlhy találkozójánál szóba- ban volt a helyzettel, hogy minden
kerültek
ds
elmondotta,
hogy
a
mull
szárnysegédét hallgatták ki.
Ernő csak személyi
év március 19-e után azt hitte, hogy elveszett. Gömbös
teljesített Szálasi mellett,
A háborús büqpsök közül Reményi- 6 lesz a miniszterelnök, de c terv a szolgálatot
kérdésekről nem volt inforSchnetler Lajos először mindent taga- kormányzó makacsságán megtört, aki politikai
Szálast magánéletére vonatkodott, dc az eléje tett bizonyítékok sú- Sztójayt bizla meg a kormány alakí- málva.
több adatot szolgáltatott. Ezekből
lya alatt megtört és bevallotta, hogy tásával. Imrédy beszédébőt világosan zóan
kiderült,
a volt tnemzcloezetön
milyen szerepe volt az ország romba- kitűnt, hogyan segítették elő a néme- nevetséges hogy
élte ki magát.
dóntésében és az eddig ismeretlen teknek a magyar ipar- és nyersanyag- Mindenben külsőségekben
lemásolta axinlaképét, Hitkörülményeket is megvilágította. Így gazdálkodás átvételét ét) vezetését.
lert. Így a tFührer t gárdájához hatöbbek között
sonlóan ő IS mindij feslörvkkri
Igy a csepeli Vfesz Manfréd gyár
magái körül.
bevallolla, hogy Kállay Miklós mia német SS birtokába jutott és o
niszterelnöksége idején, mint Horlhy
gyár bruttó jövedelmének ?5 százaAt clsö háborús böiiu.y.. Jf-vJ ••
Miklós magún belélj ét, 1250 kilólékát ic kellett kötni ez SS-nek.
is záriák, mt'rl mintfeu adat együtt
gram színaranyat helyezeti el egy
Szóbakerült a kihallgatás során van. (MTI)
svájci bankban, ahol az még ma
Imrédy származása is, amikor tisztázis megvan.
ták, hogy a vott miniszterelnök auyai
A vallomás alapján a politikai rendőr- nagyszülőt 1814-ben tértek ki a keresz- A Szovjetunió elleni hadfizen el
hiteles tórténete
ség felirt a kormányhoz, hogy tegye tény hilfclckezetrc.
meg a szükséges lépéseket ebben az
Ezzel kapcsolatosan Imrédy megA politikai rendőrség az elfogott
irányban, hogy a nagymennyiségű ara- jegyezte, hogy fivére később olyan okBárdossy
László vott miniszterein öli
nyat kiadják.
mányt szerzett, amelyben a család zsidó
származásának az ellenkezőjét bizonyí- kihallgatásáról a i alábbi Jetentésl adMegállapították,
totta. A politikai rendőrség azonban ta kl:
hogy Imrédy zsidó szarmazósu minden kétségei kizáróan megállapította
Bárdossy László volt diplomata rézsidó származását.
?' «•
v- •» . -v *Y f ti - •» ;
, m ,Imrédy
•
gebbi mesterségének minden turfannImrédy , Béla ugyancsak tagadta,
ját igénybe veszi ahhoz; hogy kihallSzálas! Hitlert majmolta
hogy aktív része volt az első zsidógatása során megkerülje a . kérdő*
tórveoy megalkotásában, do eléje tetGömbös Ernő, Szálasi volt szárny- sekre adandó válaszokat. Többi kötek cgy levelet, amelyet Darányi Kál- segéde vallomásában elmondotta, hogy
mán az akkori miniszterelnök irt Afi- 1944 oklóber 15-ikc után ismerkedett zölt a délvidéki eseményekről senuuM
kecz Ödön akkori miniszternek és azon [ínég Szálasival, akit annakidején apja, sem akart tudni és annak egésa
néhai Gömbös Gyula bocsátott el a had- óálamál néhai Teleki Pál veH ni*
Imrédy Béla sajálkezü széljegyzetei
pannak. amelnböl kitűnik
hogy ' sereg kötelékéből. Azt hitte, hogy Szá- n'vztéfcMMrre akarta hárítani, mlite*
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U B L M AU Y . A H O M B Z A O

H I R E K
Sxelgátates gyógyszertárák
B. K o r t u t n Itaoz, Sroat Qyörgvfér 61, Fráokó Andor, Dngozics-tér L,
Sarjíayi József, Kossuth Lnjos-swgfr-

-oo»—
— Amerikai képviselők lá«e|atán
Bndapesten. Budapestről jelentik: Dr.
Zsedényi Béla, a nomzetgyülés elnöke,
kedden délelőtt fogadta a parlamentben Schönfelel amerikai követ társaságában megjelent Belton ás Mundt képviselőket, az amertkal kongresszus küF
ágyi bizottságának tagjait (MTI)
— A Magyar Nék Demokratikus
Szövetsége képviseli! MM. A Megvár
Nők DemokraHkoi Szövetsége szombaton, október 13-án délután 5 órakor
taggyűlést tart a oöxxórauég Tisza Lajos-körut 57. szátc alatti helyiségében.
A taggyűlés tárgya- képviselőjelölés.
A nőszövetség vezetősége felkéri a tagokat, hogy a rendkívül fontos tárgy
megvitatása végett • taggyűlésen minél
nagyobb számban jelenjenek meg.
— Adomány. A Nemzett Segély köszönettel nyugtázza a Nemzetközi Vöröskereszt 40.009 pengöe adományát,
amcJy összeget a gyermekotthon költségeihez való hozzájárulásként jnttatotl
e Nemzeti Segélynek.
— A Nemzeti Segély Ingyenes napközi ollheaábaa még van néhány férőhely 3—S éves gyermekek részéra. Jelentkezés a Nemzeti Segély Ká I vártául ra 10. szám alatt leső székházában,
délelőtt 9—1 t-ig.
— A bankjegy térfalam emelkedése.
Budapestről jelentik: A bankjegyforgalom az október 7-fkt kimutatás szerint
a szeptember 30-iki forgalommal szemben hétmilliárd százhuszonhétmillió
százezer pengővel 49.050,50 '.000 pengőse emelkedett. (MTI)
— Kornws Gyatát feddésre ítélték.
Budapestről jelentik: A adóbíróság
szerdán délután hirdetett batározalót
Kor ni ss Gyula egyetemi tanár igazolási,
fellebbezési ügyében. A népbiróság Korniss Gyula ügyében a Pázmány Péterrudoniáuyegyctem
igazoló-bizottsága
Utal hozott határozatot, amelyben a
professzort kéoyszernyugdijazásra ítélték, megsemmisítette és a tanárt n közszolgálatban való meghagyás metlett
Megfedte. (MTI)
i - Félévi börtönre Kélték dr. WtiIbter ReuenéL A népbiróság dr.
Csaba-tanácsa szerdán tárgyalta dr.
iWalthicr Rezső hadbirő-százados feleségének bűnpórét. Watthiernó »G»£ászi gőzhenger nyomában* címen
könyvet írt a háborúról s könyvéhen
gyalázkodó hangon támadta a Szovjetuniót. A szerdai tárgyaláson a vádlott részben beismerte bűnösségét. A
védelem néhány tanút vonultatott fel,
•kik menteni igyekeztek a vádlottat,
• bíróság azonban a könyv, mint súlyosan terhelő bizonyíték és a bcb.nerő vallomás alapján bűnösnek
mondotta ki Wattéiért és félévi börtönre itéllc. Az itélét kihirdetése után
szabadlábra helyezték a' vádlottat Az
ügyész természetesen megfellebbezte
a túlságosan enyhe ítéletet.

A

MaDISz
IS

hírei

F * P * október 12-L pénteki Ifi
délutánjának anyaga: Az iufiáció. Előadók: Bel váras: Hajós Tibor. Alsóvá
ros: Darvas Imre. Móraváros: Deulscb
Imre. Feisöváros: Kováce Mlhlóe. Rókus: Vigner György. Lemezgyár: Juhász Rezső. Újszeged. Mlllanortts
György. Kecskéstelep. Ladáért Beeedek. Somogyilelep. Pap Ferenc. Fodorle ep: Komócsin Wlbáfy. KJeueUhanelelep. Kecskeméti Mihály Aa ihdét•tánok muideuüU fél 7 órakor kezdődn i A™
H a tagok porta* megjelenésé kéri ük. A le.nezgyári munkások
ifidélutánja kivételesen fél 5 órakor
kezdődik.
A ftzMSx móravárosi csoportja
12-én. pénteken dótatán 6 óra: kezdetfel itidélutáoaal egybaköiólt válaszlmányi Aléei tart melyre tagjainak pontos
megjelenését kért a "eeaMeég.
Kérjék ax előadókat, bogy a MaDISzközpontba október ll-éu feltétlenül
.őjjenek be.

Néhány nap múlva
kétmillió kitogram s ó i k a p
Magyarország a Szovjetuniótól

Hozzak
tőkapttámyt

(Szeged, október 11) A magyar
országvesztő gonosztevők Németországból most hazaszállított második
csoportjában Budapestre érkezett
Buócz Béta aaogadl votk IWtnpttnayhelyettes, aki n nyitaskorszakbaa vb
Már megérkezett az 50 vagonból álló eleó kofcsz* déki
főkapitány lett Buócz annakszállítmány a Szovjetunióból — Gerő Ernő elvtárs i idején nem ingyen kapta n vidéki
főkapitányi rangot Megszolgált ő
A Szovjetunió már meg h kezdte a ezáttitásokat, mi- ezért
fasiszta gazdáinak. Egész rendelőtt mi elindítottuk volna az egyezményben
kikötött őri működése a legmerevebb jobbotdall „vonalvezetés** meüett folyt le.
árumennyiséget
Kezdettől fogra tagja volt n sze(Budapest, október 11)
Néhány négy vonalot várunk, összesen husx gedi Délvidéki Otthonnak, amely aa
ellenforradalmi időkben azzal a célnappal ezelőtt érkezett meg a szov- zárt vonatot állítunk be kokszszáltizattat alakult, hogy a bácskai és bájet-magyar ártrforgalm? egyehnépy tásts és az bfeiositfa kokszeffáfásnanáti menekülteket, nz anyaországba
lebonyolítása sofán a t első szovjet- kat a következő félévben. Igeu fontos
beköltözőiteket összegyűjtse, később
orosz szállítmány. Ezáltal Lommat 24 szerepet 'játszik to\'ábbá a kenőolaj.
azonban egészen elfelejtődött us a
ragon gyapót érkezett. Szerdán meg- A Szovjetunió segítségével kapfuk
rendeltetése és mint a jobboldali,
érkezett a uiásocRk szállítmány, 50 meg az első nyolcvan tonna olajat,
reakciós elemek gyülekezetét ismera
többi 240 loana már
nlték. Innen indult el Buócz Béla jobbragon koksszal.
oldali karrierje Buócz a kistermetű,
Cerí Ernő kereskedelmi éa köz- ban van és rövidesen megérkezik
emberek túlzott becsvágyával tört,
lekedésügyi miniszter ebből a s alka- magyarországi rendeltetésére. Tetörtetett felfelé s célját csak ugy érlombőr n Magyar Távirati Brrnla mun- kintettel arra, hogy Magyarországon
hette el, ha teljesen a jobboldali pokatársának a következőket felentette sóhiány van, kéréssel fordultunk a
litika szolgálatába szegődik.
Szovjetunióhoz, hogy függetlenül atki:
Ezt meg is tette minden gátlás
tól, hogy Magyarország még cllennélkül Amint mind jobban és jobban
— A. sxoíjc l-magyar árucsercfor- száitilást nem tett, tódítsanak útnak
tolódott jobbra a politikai irányzat
gafuil egykzméuyt augusztus végén
az országban, agy lelt Buócz is mindkötötték meg és Usztában voltunk Magyarországra 200 vagon sót. Teginkább a jobbokialt kormányzat egyik
azzal, hogy egy ilyen egyezmény k - nap megjött a válasz.
legelszántabb képviselője A Délvidék
bony oKLására bizonyos időre van " A külkereskedelmi népbiztosság
visszacsatolásakor Szabadkára renszükség. Ennek e U n é r e na drotz s z á l
delték „megszervezni * Északbácska
litásuk márts megfedni lak. A Szovrendészetét Meg is szervezte alapojetunió rendkívüli előzékenységet tasan. Hogy egyebet ne említsünk, renIgy Magyarnúsítóit és
geteg rablott holmit küldött haza a
ország kétmillió fcfié sébor Jut.
főkapitány u r ujszegedi lakására.
mfelitt
(Az már azián n sors gúnyja volt,
A
kereskedelmi
minisztériumot
érn Szovjetmit k
hogy a drágaságokkal
tatehordnti
tesítették a Szovjetunió részérői arunió megkezdte a
lakás kevéssel exafin tűzvész áldoról is, hogy megkezdik a vasérc beraazokban aa árakban, amelyekre
zata lelt.)
k á s t Ez annál fontosahb, meri Maleginkább rá vagyunk utalva.
Hogy mennyira jól szolgálta Buócz
gyarország ugysaótvén. alig rendelkeBéla a fasisztákat és németeket, ml
A Szovjelunlőbói máris megérkezett zik vasérccel. Igy teáit olyan cikbizonyítja jobban, minthogy
as első kokszszáltitminy Strem vu- keket kapunk n Szovjetuniótól, amemegkapta
Hitlertől a Sasrendet ugyanlyeket faiás oldalról egyáltalán nem akkor, amikor
Ttdtets Sándor fői*
radsuUn^őimekí a többi vonatok. Még kaphatunk. (MTI)
nt is kitüntették ezzel a rendjetin
teli Komp/ szegedi német kaoz ,
akinek sok szolgálatot tettek, szén •
Iyeseu tűzte fet nekik a kitünteti .
A fókapitánjhelycltes különben tc •
belső muukatársa^volt Tukatsn^k, i
, főispán szinte élni sem tudott né.küfe. mindén ügyét veíe tárgyalt mer.
Tekintettet arra, hogy Buócz Bé' i
közei két éviizeden keresztút Szeg •
A belgyógyászati tanszék egyesítésével egyetemesaniütásl készí- den fejtett ki népellenes, jobbolda t
és csak az utolsó hónapo. tenek elő — A Szakmaközi Bizottság hatarozatát eljuttatják működést
ban került Budapestre, a közvélemér •
a miniszterelnökhöz és a kultoszminiszterbez
azt kívánja, hogy hozzák Szeged t
és a szegedi négbirőság ítélkezz ;
(Szeged, október I I ) A szegedi az egyetem tanácsa figyelmét arra,
felette 1
szabad szakszervezetek
szakmaközi hogy Pécsett éppen most szei verik
bizottsága legutóbbi ülésén a mun- a második belgyógyászati tanszéket.
kásság tanulási és kulturális kérdéA törvényszéki orvostani tanszéket
seivel foglalkozott Az ülésen részle- a két belgyógyászati tanszék megtesen letárgyalták a szegedi tudo-' hagyása: mellett kell megszérvezni.
CyBlésnaptár. Alsóküzpont: nőgyü*
mányegyetem körül észlelhető jobbA munkásság tiltakozik az rDca, lés 14-én vasárnap délelőtt I I órakor.
oldali kilengéseket és a következő
Előadó: Benke Valéria, Havaieez fsf,
határozati javaslatot küldték a r egye- hogy az egyetem tanácsa fasiszta vinné. Tápé: 14-én vasárnap dél után
professzorokat
fogadjon
vissza
(Kultem nagytanácsához:
3órakor. Előadó: Farkas István RuzsaMintahogy az ország ipárf mun- csár Ferenc), akik Magyarország el- járás: 14-én vasárnap délelőtt 11 órakor. Előadó: Gombkőto Péter. Csengete:
kássága, ugy Szeged munkássága is ten Németországban agitállak.
14-én vasárnap délelőtt II órakor. Előéjt és napot eggyó tesz, hogy az
A szervezett munkásság kért a adó:
Komócsin Mihály. Fcketeszét:
orcágo? újjáépítse. Nagy megdöbbe- mnnkásegyetem felállítását és a ta- 14-én 10.
vasárnap
dételtőtt 11 órakor. Előnéssel értesült eközben ftrrél, hogy nítás haladéktalan megkezdését a adó: Nagysolymosy
Gyula és Gergely
a szegedi egyetem tanácsa építés he- munkásközépiskolában is.
András: Klebelsbergtelep: Ertt-íéle venlyett faitszéklcbonlással
'egyetem?4-én vasárnap délután t órakor.
A szervezett munkásság tiltakozik déglő
csonkítást készít elő, miután elfogadta
Előadó: Strak Adátn. Vasutas pályanz orvost karnak azt az álláspontját, az ellen, hogy a bölcsészeti karon ú feunlartás 15-én, hétfőn délután fél 5
hogy a belgyógyászali és diagnoszti- szláv nyelv és irodalom csupán lekto- órakor, Tisza-p-Uvaudvar műhely. Előkai tanszéket és igy egy klinikát rátust kapjon. Követeli a szláv tan- adó: Komócsin Mihály.
meg akar szüntetni. Ez a törekvés szék felállítását, valamint szerb, roPirtunpek. Október 12-én, pénteken
ucm szolgálja az újjáépítést, éppen mán és angol lektorátus felállítását a MKP a következő kerületekben tart
ezért a szakszervezetben tömörült
A szegedi szabad szakszervezetek párlnapot: Orion bőrgyárban Háló-utca,
mnnkásság tiltakozik •
belgyógyá- szakmaközi bizottsága e határozatát délulán 3 óra, előadó Vértes Imre)
szati tanszék egyesilése ellen, égy kii eljuttatja a miniszterelnökhöz, vala- Gázgyárban Kossuth La os-sugárat,
délután 4 óra, előadó Gergely András,
uika megszüntetése ellen és felhivja mint a kultuszminiszterhez is.
Aagol-Magvar Jutában Budapesti müut,
délután 2 óra, előadó Halász György,
Vasutas pártházban Róka-utca. délután
fél 5 óra, előadó Komócsin Mihály.
A Magyar Kommunista Párt *ecs»
k&teiepi szervezete vasárnap, 14-én
d t i n ü n 3 órakor pártaapottartaCzanA Magyar Kommunista Párt október 14-én
tsréri-uteai pártházban. Előadó: Piptcx
délután 3 órakor az iparkamara nagyterméJózsef.
ben (Vörösmarty-ulca)
Kcompnszky Eáo igazgató a
.tftfet részérő előadást tart: „Az idői»ie ü tórténefemtsnUásrót**
13^*,
t M u b i t M détuun 5 órás kezdettel a
Előadók: B e n k c V a l é r i a tanárad
fcMnraisntstn PSrt központi székházának
Havolecz Istvónnó
as«y<e*mn>ro (JLLvta-tér
—
m«ak x«aő
Wisvrt Ormsbrala Párt szegedi
Szirmai l»t\ ón főszértesztd • r w t A
M » « t t oUÓtzer 1 l-éo 10 órakor e
Rólatok! TAvoUevA tzereb^lieUről, g « e r m e - * kvreacnji Mozi hetyu^éhen negygvüKeJlok fttvöféről les* szó. Leo—.ick olt iumd- t i c t t l s r t , melyre Üzeged ós környékanyófant
.
M n g y n i K o m m u n t M a »»Art- B | ratssi lópoígármil tisztelet tel meghivje »

e

I szakszervezetekben tömörült n u k á s s á g

tlltakezík az ellen, begy az eg?etem
fasiszta pafesszorahat fegatjei vissza

PARTHIREK

M a g y a r Asszonyok!
Dolgozó Nők!

fart,

4

YEÍJMAPVA RORS7AC7

ÍSMERD MEG a Magyar Kommumertetése. 22.20: Könnyűzene. 23: HiPárt politikai vonalút l Hallgasd
rek és hétköznapi króuika orosznyel- nista
meg a MKP Stúdiójának előadássorozaven. 23.10: Hirek és hélköznapi kró- tát minden nap 0.3O árakor. ..
nika angol nyelven. 23.20: Hirék és
l)r. O l á h n é
hélköznapi krónika franda nyelven.
három országos b a j n o k s á g a
Ftrsemném teljesen uj, 3 éves
Beszámoltunk arról a nagy sikerről, 23 30: Csajkovszkij D-iiur hegedű- tiiicskánnk való kabátot ugyanakkora
amelyet a szegedi teniszezők arattak verseny Op 35. (Hanglemez.)
le..pyknknl>álra. Ugyanott páplanl r n ©
•Kiskun/elegyházán. Dr. Oláhué háromdunnát
és ágylcpedőt vennék pénzért
szoros országos bajnokságával kupcsolalban a Kiskunfélegyházán befejezett A M a g y a r K o m n t u n l s l a P á r t vagy kerékpárgumit adok cserébe. —
Kölcsey-utca 10, I. 7.
országos vidéki teniszbajnokság ultin
szegedi s t ú d i ó j a
Zempléni Anlal. a Magyar Tenisz SzöTangóharmsnikáér) (30-120 basszus)
vetség ügyvezető elnöke, ki a versenyÁllandó műsor: Reggel 8-tól 8 30 élelmet cserélek. Bus Páler-u. 28.
számokat maga is végignézte, a követ- óráig: Hanglemezek, közben hirek,
kezőket mondotta:
Délben 12 órakor: Reklámhirek, 12-30Foglalkozás
— Dr. Oláhné játéka teljes mérték- lól l óráig: Hanglemezek, közben hirek.
ben kielégített s tatszik rajta, hogy erre Este G órakor: Hanglemezek közben:
Szöüökapásl, gazdasszonyt keresek
h versenyre komoly é.s céltudatos Hirck.
muokával "készült lel Olyan bravúrt
Felsőbányámra. Gyermek nem akaMinden nap délután 5-30 érakar>
kövelett cl a három bajnokság megOktóber 10-én: A Magyar Kommu- dály. Papp Béla, Károlyi *i 3
nyerésével, (női egyes, női páros, veCs'zmaáfa-, cipész segéd r \ élelemgyes páros) amely eddig még egyetlen nista Párt és az értelmiség.
mel,
pénzzel magas bért fizetek Papp
egy vidéki versenyzőnek sem sikerült.
Október ll-én : A Magyar KommuBéla, Károlyi-utca 3.
Nagyszerű játékával azonban erre mag- nista Párt és a nők.
Mindenes bejárónőt azonnalra felérdcmclten rászolgált. A három bajnokság közút legértékesebbnek kell elisveszünk. Allila-utca 9, I. 2.
mernem a nöi egyes megnyerését, meEgy 1 4 - 1 5 éves kisleány, alt! a
lyet ez évben az 1914-as és 19t4-es
háztartásban
segédkezik, felvétetik. —
országos vidéki bajnokság megnyeréséSzécsi-u. 18, Alsóváros.
vel most már sorrendben harmadszor
Egy kifutóleányt felveszek. Beckerszerzett meg s ezzel a gyönyörű „Laillntszerlár. Iteformáliis-palnta.
katos-serleg"-nek végleges birtokosa és
Adás-vétel
a vidék országos női bajnoka címnek
A váras! gyermekkárház felvesz cseméltó viselője lelt.
A Magyar Nök Demokratikus Szö- csemő és gyermekgondozónőt vagv cse— Dr Oiáhné előtt a jövőben óriási vetsége varrodája részére jó állapotban csemő- é.s gyermekgondozásban jártas
lehetőségek állanak, mert játéktudása levő varrógépet keres bérbe. Tisza ápolónőt.
alapján a jövő évben Körmöczy Zsuzsi Lajos-körut 57.
—• a jelenleg legjobb magyar játékos —
Arauy, ezüst, briliáns, óra, evőmellett, nemzetközi viszonylatban is
méltóképpen képviselheti a magyar eszköz "beváltás, eladás, bizomány.
Tóth-órás, Kárász-utca 13.
Két-három fűrészporos kályhát keres
nemeket.
a
Magvar Nök Demokratikus SzövetJéhangu
zongorát
megvételre
kereAt ügyvezető-elnöknek, mint szaksége Tisza Lajos-körut 57, I. em.
embernek nyilatkozatához csak annyit sek Dugonics lér 11, III. 19.
füzünk hozzá, hogy gratulálunk mi is
„Tempé" Takarítási Vállalat vállal
Bélyeggyftjfeményt, lömegbélyeget
a nagyszerű eredményekhez és bajnok- veszek Bélyegkereskedés, Iskola-utca 29, lakás-, üzleltakaritást jutányosán. Báró
nőnknek a továbbiakban is sok sikert fogadalmi templommal szemben.
Jósika-utca 39.
kívánunk.
Aranyat, briliánst, ékszereket, ezüsNyolc hektó szilva- és körtecefre
-oOoeladó, vagy cserélhető. Kapást gyümöl- töt, kar- és zsebbeli órákat vásárolok.
RirkMáverseny. A Szegedi Munkás csösbe keresünk. Fakivágást résziből Laczkó, órás és ékszerész, Kúrás-u. 14.
Testedző Egyesület október 14-én a kiadunk. Polgár-utca 31.
Olvealioldas tanyásbirtok
ártézi
le sövárosi kultúrházban (Munkácsy-u.
kúttal, 3 hold here és 6 hold faiskolával
Egy
jókarban
levő
márkás
B-lenor6.) egyéni munkásbajnokságra birkózófelesbe, vagy bérbe kiadó. Szabó, Kigyóversenyt rendez. Részlvesznck a délke- szakszofon eladó. Kiskundorozsma, utca 2.
rület összes inunkásbirkozói. Kezdete Deák Ferenc-utca IG.
Figyelem! Szegeden jelenleg egyeCsiszolt üvegcsillárt és könyveket
délelőtt 9 órakor, lart esle 8 óráig. A
döntő mérkőzések délután fél 3 órakor vennék. Ajánlatot „Csillár" jeligére a düli engedelves ciánvállalat Bertalan,
Maros-ulca 15.
kezdődnek. Belépődíj: 39 pengő.
kiadóhivatalba kérek.
Raktár- vagy üzlelhelyiséget kereEladó egy 20 literes benzínkánná:
Érdeklődni délelőtt 8—12-ig Öthatom- sek körúton belül; udvari is lehet.
Kölcsey-utca "10, I. 7.
ulci lb, II. em. 5. ajtó.
liaszniit
ajtók, ablakok tokkal
Elveszeit egy barna aktatáska 9-én
A Kereskedelmi Alkalmazónak Sza- együtt eladók. Újszeged, Ráday-u. 5.
hajnalban az algyői vonatban. A becsübad Szaks.*crvecefe október 1'2-én,
Egy jókarban levő férfikerékpár el- letes megtaláló szíveskedjék magas jupénteken délután 5 órakoivrcndkivüli adó. Szőreg, Ujvilág-utca 495.
lalom ellenében leadni Margit-utca 25,
taggyűlési lart. Feltétlen megjelenést
Kél afrikos sezlon eladó. Hajnal- I. emelet 7. alatt.
kér a vezetőség.
Elveszett szerdán a Marx-tértől a
ulca 47a.
Vnr.kané&üu eszíalosiuunkásak és
Vaskályha radiátorral együtt eladó. Bihari-ulcáig egy szatyor Szabó Lászlókárpitosok, figyelem! Munkábaáliitás Érdeklődni lehet 10-es hordárnál, Klau- né, Bihari.utca 47. névre szóló igazolványokkal. A megtaláló jutalom ellenécéljából jelentkezzenek a szakszerve- zál-téren.
ben adja le a fecti cimcu.
zeti bizottságnál (Dózsa György-u. 8),
Veszek egy fogtechnikai fúrógépet
délelőtt 8 órától 12 óráig.
pénzért vagy fáért. Csóti fodrász, Gróf
Üzenetek
A SzfgesW Szalud .Szakszervezet Anponyl Albcrt-utca 17.
ifjuniunkáscsoportja érlesili tagjait,
Céklái veszek vagy borért, szellőAki a kerékpáromról liirt hozott,
hogy a heli taggyűlés csütörtökön, ért cserélek. Ilajnal-ulca 27.
szíveskedjék
még egyszer elfáradni
október ll-én elmarad a felszabaduHasas üsző eiadó vagy süldőért Kárász-u. Ga. házmesterhez.
lás ünnepe miatt. Vezetőség.
va© hízottért elcserélhető. KisfaludiKérem azokat a hazaiért foglyokat,
ulc'n 49.
akik c©ütt voltak fiammal, Németh
Kzerszámfa, G0 mázsa akác a leg- Szilveszterrel a szegedi repülőtéri foRádióműsor
többet ígérőnek eladó. Árverés Gyá- golytáborban és május 24-én dlvitték
lén a községházán október 12-én dél- őt is Temesvár felé, tudrak hollétéPéntek, október 12.
elölt
9 órakor. (Szegedtől 6 km.)
ről, legyenek szivesek ér les! (sók szüBsitapesl. 7- Hirck, műsorismerte1409
cserép eladó. Vásárhelyi-síi- leit. Németh Péter, Alsótiszapart 1G9,
tés. 7.15: Reggeli zene. 8: Pesti szína lőtér mellett
házi levél- és filmszemle. 8.15: Orosz gárut 83
flasas kocát vennék. Szücs-u. 7.
hanglemezek 9: A postászeuckar. 10:
Süldőt, 7—12 hónaposig vennék. —
Hirek. 12: Déli harangszó, hirek. —
12.15: So\inszky László szalonzene- Szücs-ulca 7.F.gy u j konyhaberendezés, zománkara. 12.45: A magyar sakkozás jövőHozzám érkezett bejelentésekből
jiérl. Előadás. '13- Iskolai énekkarok. cozott, eladó. E © hálószobabulor ko1325: »Harc az u j emberért* Be- csiért vagy lóért elcserélhető. Déli- megállapítottam, h o © Szeged törvényhatósága területén
tehéntarló
szélgetés a fasiszta könyvek listájá- báb-utca 48.
nak összeállítása alkalmából. 13 45:
Egy teljesen új 120 basszusos tan- gazdák kötelező tejbeszolgáltatásukRendeletek ismertetése. 14: Hirek. góhnrmonika eladó. Szécsi-u. 18. Al- nak egyáltalában nem vagy részlegesen tesznek eleget.
1410- A Vöröskereszt közieménvei. sóváros
18: Hirek. 16.10- Bach-orgonamüvek.
"Ezért felhívom mindazokat n gazHízott liba eladó pénzért vagy
1G30- Edés anyanyelvünk Előadás. 38-ns női cipőért elcserélhető. Tápé, dákat. akiknek tehenük van, kötelező
16.45: Szakszervezeti tanácsadó. Elő- Fognras-utca 2.
tejbeszolgáltatásuknak legyeitek eleadás. 17: VUághiradó. 17.10 .IfjúEgv 8 hónapos süldő és egy hasas get anuál is inkább, inert a mulaszsági műsor*. 17.30: Svéd Sándor éne- lehéii eladó. Ilo'd-utca 4.
tók ellen a legszigorúbb közigazgakel. 17.50: Sporlközlcményck. 18-Hitási megtorló eljárást leszetr. folyaF/ilsltárgyakat,
finom
étkészletet
rek. 18.05: A Vöröskereszt közlemémaiba.
Vörös József sk., főispán, köznyei 18.15: Műkedvelők iskolája. — nrivúllót veszek magamnak. Aradi-u. ellátási kormánybiztos.
. 1 1
.
(18.45: László Magda énekel. 19.15:
•Kávé elölt — kávé utón*. Jelenet Felhívom Szeged dolgozó lakossáCsere
19.30- Spanyol dalok. 19 40: A frangát hogy aki nz alább megnevezett
cia forradalom rennissaneeja. ElőTU/iiál cserélek bürgercsizmáért, köztisztviselők és közalkalmazottak
adás. 20: Ilirek, sporthírek. 20 20 csizmaiiadrágért, ruhaanyagért és eső- népellenes, fasiszta vagy németbarát
László Ervin zongorázik 21: Műsor- köpenvért, Ro'.dogasszohy-sugárut 17a. tevékenységéről, illetve olyan maga
ismertetés. 21.05: A Vöröskereszt közIlit alt libát adok egy jó rádióért. tartásáról tud, mely a maewir nép
leményei. 21.15: Hogyan élte át Aug- Uúkusi-fekctelóldck 51„ akoltelep.
érdekeit sérti, a szfe'gedl igazoló bl
* lia a háborút? Előadás. ^LSOtHangFérfi fekete télikabát elcserélhető zottság hivatalos helyiségében (városlemezek. 22: Hirck, rendeletek ls- élelemért. Tcleki-u. 1, I. .4.
iháza. I. 18/a) szóval v a © Írásban
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1943 október 12
haladéktalanul jelentse: Dr. Ráct
László törvényszéki nljegyző, dr. Kuhár Lajos volt szabadkai ügyészségi
chiök, dr. Nagvághy Géza állami főügyészhelyettes, dr. Boga Dezső tájiéi orvos, Málray Sándor főadjunktus, Bus András gyóniai poígári iskolai igazgató, Szentiratai Istvánnf
alsóianyai állami tdnitónő, Göllncr
Károly államépilészeti hív. vezelő,
Négyfcsi Józstf nlsólanyal tani lő.
Dr. llsrválJi Istkó László sk, a bizottság titkára.
Közhírré leszi a városi adóhivatal,
hogy a hádiscgélyck kifizetése minden nap reggel 8 órától délután 13
óráig laht éspedig a következő sorrendben: hétfő: A—F, kedd; G - l ,
csütörtök: M—Sz, péntek T—Z hclüig.
A tanyai lakosság, hadisegélyéi szerdán és szombaton fizeti ki a várost
adóhivatal. A hadisegély felvételére
jogosultak a végh-itározaltal a jelzetf
napokon az adóhivatal VI. kerületénél jelentkezzenek.
Felszólalásnak, a segélyben beállott változásnak be'cPeiilésc a városi
bérházban, í . emelet 6. alatt van hoIve. Városi adóhivatal.

Nagyvarost
Üzleti
Fővárost
árut
Vidéki arakl
a BIJOU B O L T - b a n
Kdrasz-ulca t3.
Aranyat ts ékszert mic«* íron veszek.
Felhívom Szeged egész területén
azokat a gazdálkodókat, akik a szán*
lást nem tudják igásállalokkal elvé*
g?zni, lépjenek érintkezésbe azokkal
a traktortulnjdonosokkál, melyek a s
alábbi kimutatásban feltüntetett te*
rűlctek szerint vannak beosztrq:
Röszkc: Alsóröszkci
gépgazdaság,
Elsőröszkei gépgazdaság, Felsőrészkei gépgazdaság.
Szcnlmihálytelek: " Szenlmihálvle*
leki cséplőgéplársaság, Tanács Vince
Röszkc 724
" *
Újszeged: Sebők Géza Röszkc 777;
Sebők Lajos Fnragó-u. 20; Engí ímro
s/abadkni-nt 4G: Növénytermelés^ In*
lézel Újszeged.
Felsővárosi fekclcfőldckGudlin
Málvás Molnár-u. 28; Csnnví Pál Csn*
ka-u. 5; Szóllősi István Felsővárosi
feketcrőldek 115; Karácsonyi Gergely
Felsővárosi fckeleföldck 154: Etscdyj
Fcrcnc Felsővárosi feketerőhlek 153.
Rókus! feketcrőldek: Komlósi fmrd
Sándor-utca" 10; Kopasz Fcrcnc Són*
dor-u. 56; Növénytermelést Intézet
Smbadkat-ul 5.
/fisóvárosi feketeföldek: BörcsöK
Károly Nagyszéksós 160; Kisszéksósf
cs-'plögéplársasSg Kisázéksós; Németh
Lajos Fekcteszéi 191.
Fckclcszél: Bába Sándor Fekcleszé?
76; Dongó Simon Böszke 777.
Mórnhnlom és Királyhalom: O.voglf
Lajos Mórahalom 20: BcncsiJ; Károly
Királyhalom 162; Magosi István Kl*
rálvhnlom 924; Kószó Dezső Móra*
halom 230; dr. Dnmássay Kamill Ki*'
rályhnlom.
' '
Alokházá: Snrányi József Atokbizg
253 szám.
Szatymaz: SzafymaZi cséplögéptéé*
• arág, Ónozó Jenő Szatymaz"584; Ba*
togh István Szatymaz 431; Gera Jé*
zseT Szalvroaz "437; Tóth János Fo*
hértó.
Eelsőközpont: Pnpdl József Felső*
központ 496; Dékány József Felsőkőz*
pont 584.
őszeszék: Förgefeg József öszeszéK
87. szám.
GnjgonVa: Kordás József Gajgonyx
328. szám.
Balástya: Ilegédüs Imre "BalistyV
92: Gémes Sándor Balástya 459.
A lermclérí bizottság megbízásából!
Németh Imre gazdasági ellenőr
Főszerkesztő. Szirmai István.
Felelős szerkesztő- Gárdos Sándor*
Felelős kiadó Koncz László
Kiadja:
Hírlapkiadó KII.
Szerkesztőség Jáknl-oteu *
Telefon 403 á» 103.
Kiadóhivatal: Kárán-alra S.
Telefon: 325.

