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

Aki hazáját

szereti

Erdély suiyos megpróbáltatásokon
keresztülment népei, fórténélmi tapaszlnlnlaikon okulva történelmi tettekkel bizonyították be már a régmúlt évszázadokban is, hogy sokszor
megértették a helyzetből adódó feladataikat. Egymás méllelt élve, egymásra átalva csak békés egyetértésben a mindenkori, reakció és elnyomás elleni közös harc ulján biztositlialnak maguknak" szabadabb, békés
és botdog élelet.
1137-ben Bábolnán, de azelőtt és
lilán is számos esetben magyar és
román jobbágyok együttesen harcoltak a magyar nemesek és román bojárok embertelen kizsákmányolása és
elnyomása ellen. Igv forrt clválaszt1) dalian egységbe a mi szivünkben
Budai Nagy Antal cs Dózsa György
ti'akja a román szabadságharcos Hóira, Closea és Crisáh emlékével.
Az elmúlt 22 év román reakciós
elnemzetleniiő politikája, valamint a
14 éves Horthy-rendszer barbár fasizmusa olyan ujabb tapasztat Átokkal
gazdagítod minket — román és magyar demokratát égyaránt üldöző terrorjával, majd egy rablóháborúban
vrdd" részvétel öldöklésével és pusztüásá-vnl —, amelynek emlékét többé
sohasem engedjük feledésbe merülni.
A Vörös Hadsereg Tiital hozott szabadságot magyarok és románok együttes erővel használtuk ld és uj, demoCralikus életünk alapjainak lerakásával igyekeztünk megerősíteni.
A mult sok mételyező maradványát
bizony még nem sikerült teljesen felszámolni, de az elmúlt rövid esztendő
afalt mégis olyan eredményeket értünk el, mint a múltban niég sóba.
Az elemi és középfokú oktatás az
anyanyelven folyik mindkét nép részérc, szabadon.
Általában
az anyanyelv
szabad
használata minden téren biztosítva
Van.
Először a történelem folyamán Kolozsváron román és magyar egyetem
egyaránt működik. Az u j magyar
egyetemnek azonban ii'gy a szelleme,
mint a neve is megváltozóit. Ma már
ijem a faji, nemzeti és osztálygyülölel szellemében nő fel az ifjúság, hanem a béke, az egyetértés és kölcsönös megbecsülés jegyében nevelik őket gondosan megválogatott professzoraik.
• És hogv a lanitás menete semmiben hiányt ne szenvedjen, á román
honvédelmi miniszter, a marosvásárhelyi katonai alreöliskola középeurópai 'viszonylatbán. is nagyszerű épülettömbjét,boesálolta a Bólyáí Magyar
Tudományegyetem fakultása rendelkezésére, . - • •
így lörlénl, hogy, a székely főváros a román korEiiáriytál, a demokratikus Groza Pctcr-kormánylúl kapta még magyar egyetemét és jutott
hozzá az ezzel járó gazdasági és kultureipuyőkhöz.
,.
. Szabadon jelennek meg magyarnyelvű könyveink és újságjaink és
ami igazán nepf felszabadulásunk utIMt mutatja.- az. hoav mindezek na-

napilapja
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I r t a : S i m ó G y u l a (Kolozsvár)
gyobb példányszámbán, mint a múltban bármikor.
Kolozsváron megnyiif az altdm által a román színházzal teljesen egyenlő
mértékben támogatott állami magyar
színház.
'' ("73H
Még nagyon sok mindent fudnánk
felsorolni, de nem célunk egyoldalúan csak a sikerekről beszélni.
Sok még a nehézség elsősorban
a magyaftág és ramánság soraiban
egyaránt meghúzódó reakciós elemek
aknamunkája következtében. iVannák
még uszító elemek' a közigazgatásban
is, de ezek vagy demokratikus rendőrségünknek, vagy az állami szervezet kitisztításáról szóló törvéúy szigorú rendelkezéseinek esnek áldozatul.
Tudjuk, liogy miként eddigi, ugyi
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szavaz!

további demokratikus fejlődésünk is gyarság összes kérdése is gyorsabban
,
nemcsak a mi erőnk* sfé a szomszé- és jobban nyer megoldást.
És ha a magyar, demokrácia és fődos országok demokratikus átalakulásának is függvénye. A budapesti vá- leg annak élcsapála, a Magyar "Komlasztások közvetlen eredményeképpen munista Párt megerősödve kerül ki
ygy. a' magyar, mint a román reakció a választásokból, annak a magyarrészéről megint fokozódott a gyülö- román barálság megerősödésén túl
az egész Dunamedénce demokratizálefet szitó munka.
,
~"SzemühKkél láttuk, bőrünkön 'érez- lására és az erdélyi magyarság népi
tük, hogy" a reakció erősödése Ma- szabadságjogainak további fejlődésére
gyarországon Erdély magyarságának is rendkívüli hatása lesz.
Tudjuk, liogy csak egy igazán dehelyréiét csak nehezekbe teszi.
Az eddig elért eredmények, de a mokratikus magyar kormány fogja
felmerült nehézségek is csak egyet- elérni a Groza-kormdnnyal egyetérlen ut lehetőségére mutattak: az építő, tésben azt, hogy — miként azt Groza
Péter román miniszterelnök mondta
népi demokrácia útjára.
Ezébt áll Erdély magyarsága egy- — Erdély a jövőben ne a román-maségcselt a Magyar Népi Szövetség, gyar egyenetlenség székhelye, haaeiu
miht demokratikus nemzeti szervezet az Összekötő híd legyen a román és
és a Kommunista Párt mögött, amely- a magyar nép között.
Ezért kiséri Erdély magyarsága febén félen és jövő fejlődésének legszült figyelemmel a. magyar válaszerősebb biztosítékát látja.
Ha' erős a romániai demokrácia tásokat és várjuk a Magyar Koumiués ennek élcsapata, a Romáit Kom- j nista Párt további erősödését és győmunista Párf, akkőb az erdélyi ma-' zcímét.

Byrnes

amerikai

külügy

miutszfen

Az Egyesült Államok Jó s z e m m e l
l i o g y a Szovjje! s z o r o s é s b a r á t s á g o s k a p c s o latokat létesül k e l e t e u r ó p a i s z o m s z é d a i v a l
„Meg tudjuk

érteni, hogy a Szovjetunió
nem iür el ezekben az országokban
olyan politikát, amely a Szovjet biztonsága
ellen
irányul"

A Szovjehinió nem kívánja ráerőszakolni a szovjet rendszert egyst/en
szomszédjára sem
(Newyork, november 3) Byrnes ame- fűződnek ezekhez az országokhoz és
rikai külügyminiszter fontos nyilatko- ezeket az érdekeket el is ismertük azokzatot tett az Egyesült Államok és a ban a megállapodásokban,
amelyeket a
Szovjetunió viszonyáról.
volt ellenséges államok
megszállása és
létesítettek.
— Távol állunk attól, hogy ellenez- ellenőrzése tárgyában
zük más nemzeteknek azt a jogát, hogy
Meg tudjak érteni a Szovjetunió nééppen ugy mint mi, jószomszédi
poli- pének azt az eltökéltségét,
hogy
soha
tikát fejlesszenek
ki. Éppen
ezért jó többé nem tür el ezekben az országokban
szemmel nézzük a Szovjetuniónak
azt a olyan politikát,
amely a Szovjetunió
törekvését, hogy minél szorosabb és ba- biztonsága ellen irányul és elitéli azokat
rátságosabb kapcsolatba kerüljön közép- a csoportokat,
amelyek ellenséges cselés kelcleurópai
szomszédaival.
Teljes szövést szőnek a Szovjetunió ellen. Egymértékben
belátjuk,
hogy a Szovjet- ben azonban
azt is kinyilatkoztatta
a
uniónak különleges
biztónsági
érdekei Szovjetunió,
hogy a szovjet rendszert

nem kívánja egyetlen szomszédjára
sem
ráerőltetni.
A magam
részéről
bizom
abban, hogy a Szovjetunió
nem csatlakozik semmiféle ellenünk irányuló ellenséges cselszövéshez.
Ezután Byrnes külügyminiszter —
nyitván a „nyugati tömb" tervére cé?
lozva — arról beszélt, hogy a körzeti
megállapodások
nem léphetnek az egész
világra kiterjedő
biztonsági
rendszer
helyébe. Az ilyen megállapodások
—
mondotta — nem mozdítják elő a világbéke ügyét és még veszélyesebbek,
mini
a nemzeti
elszigetelődés.

A budapesti népbiróság halálra Ítélte
Bárdossy Lászlót
Ma délelőtt

hirdették

ki a n é p b i r ó s á g

"(Budapest, november 3) Á Bárdossy- gét, de bűnösnek nem érzi magát.
ügy tárgyalásának negyedik napján az Azonban ez lényegében azonos. A
elnök folytatta at iratok ismertetését. népügyész ulán Szalay Sándor elvTöbbek kőzött megállapította, hogy társ, politikai ügyész mondott fulmiBárdossy még november 11-cit
náns yádbesz'édet. Rámutatott arra,
ujabb magyar csapatokat ígért a né- hogy (felja át a felelősséget Bárdossy
meteknek. A vád kérdésére Bárdossy Szombathelyire, Szombathelyi FekelcBethlen István nyilatkozatára hivatko- halmi-Czeydnerre, Felte tehalmi-Czeydzott, amely szerint Bethlen ís hencr Grassyra és ez tovább felfelé.
lyesébe az Egyesült Államok elleni A gyilkosok míhd azzal védekeznek
Hadüzenetet, »mcrt eleget kell tenni most, hogy ők tulajdonképpen megtörténelmi kötelességünknek!. Ezután tévesztett emberek voltak. Ennqk a
Fencssy népügyész mondotta el vád- pörnet tisztáznia kell a történelemheszédét. A vádlottnak mint tapasztalt írás számára, hogy kik a felelősek a
diplomatának
lá tnia kellett * volna, magyar nép szenvedéseiért. Ha á maliová vezet az a lavina, amelyet meg- gyár" nép éhezik, ha nem kap segítindított. A vádlott bevallja felelőssé-1 sége't az UNRÁ-tól és oly. nehezen jut

Ítéletét

be az Egyesült Nemietek közössé*
gébe, ebben nagy?észe va3 annak,
hogy Bárdossy Magyarországot Hitler csállósállamává telte, bátl ebbeü
voltak elődei és utódai ftfi
Ezután lierénű Béla védő möfldoföl
cl védőbeszédét. Igyekezett Báídoss'y
számára mcntőkőrülmértyekel találni
és art bizonygatta, hogv Bárdossy »a
történelem vaskényszerbségónék áldozatai. Bárdossy László is tchzőIalt a i ufólsó szó Jogán ós azt nagyarázta, hogy 6 telelőt ugyae, '.eléri, dó u felelősség nem azonos n bűnöss<;
8f? c1 '
A népbiróság szómba ion dél-
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Fodor Ferencné
nM- é» ©ermekrnha sialeujn

Boldogouzony-sugórul 15.
elöli 0 éra 20 perekor nyitotta

meg Bárdossy László ügyében
a Mylatélagos főtárgyalón. A
ftráság
kihirdette at
tlélelcf,
•melyben
Bárilostyl bűnösnek
noDöolla kl többrendbeli íiábo">ns és népellenes bflalellbefi,
ezért halálra Itélte.

Az elnök az ilélct kihirdetése után
megkezdte az ilélct indokolásának felolvasását.

Miért hagytam ott
a Kisgazdapártol
és miért
léptem be
a Kommunista
Pártba?
Ma. amikor a magyar élei a választások viharában zajlik, s minden ember a jövő felé néz, éu, mint parasztíró beléptem a Magyar Kommunista
Pártba. Én 1939-től* á mai napig a
Független Kisgazdapárt tagja voltam.
Amikor a német nyomás 'alól felczabndultunk. mint minden becsületes ember, én is annál a pártnál
Jelentkeztem, amelyhez a múltban
tartoztam. Az első csalódás ott ért,
amikor a mult idők sáfárjai a Kisgazdapártot használták fel búvóhelyül és semmi intézkedés nem "történt, hogy ezek elől az elemek elől
elzárják azokat a csatornákat, mely-ín
keresztül a Függetlenségi Front egyik
pártjába özönlenek. Voltunk néhányan, akik megpróbáltunk harcolni
cz jllen, azonban hiába volt minden
hadakozásunk.- Az a helyzet, hogy a
párt keretein belül a becsülcles szándékú emberek minden törekvése elsikkadt. A vezetőséget legtöbb helyen
olyan. elemek képezik, akik a mollban
foiMlen hívei voltak a Kormánypárt
képviselőinek.
A
tekintélyuralmi
rendszer alapján szerették volna berendezni a magyar élclct, olyképpen,
bo'.'v értékmérőként nem a 'tudást,
hanem a vagy ónja vak alapját állitote
ták volna fel. F.z a szellem a 'párt
keretein belül mindmáig mdgmaradt.
A második csalódás, amcíy azután
végzetes lett, a budapesti válasclá«ók ulán ért. Engem rettenetesen az
dühltcnleU meg. hogy a j)árt gazdasági és politikai irányvonalát megtagadva olyan elemeknek adta ki a
mandátumokat, mint Zcckc Antal ás á
többiek s ebből tisztán látjuk, hogy
a párl ma már nem a szegény parasztság, hanem a volt földfcfrlobosak, éa
a 100 holdon (elüli zsirosparasxlság
pártja lett. Az olyan embereknek tehát, mint én ia vagyok, a Független
Kisgazdapártban továbbra semmi keresnivalója nincs.

"Végső fokon tehát a budapesti választások határozták meg, hogy a demokratikus szellemben gondolkodó
elemeknek hol a helyük s cséri léptem be a Magyar Kommanista Pártba.
Abba a pártba, a m e l y egyedül Ilivatva van ebben as országban megvédeni a nyomorgó és a kisemmizett
emberek gazdasági érdekeit. Hosszú

fcfőu át figyeltem czl a pártot, amelynek minden egyes tagja ugy kapcsolódik össze, mint egy láncszem. Az
épilés felé törekednek s nem az
egyéni érdekekért való körtyökíiarc
folyik. A nyugalomkcrdsés s hogy
B demokratikus Magyarország felépítésében én is részt akarok vennf,
érért' léptem "be a Magyar KommiiBista Pártba.
! EndrCd, 1945 október 31.
'Bariba András, az endrődl
Igdrddpárí volt vezetőségi tagja.
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Az összes demokratikus
pártok
Mindszenthy hercegprímás
különös

m
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A Kisgazdapárt,
Szociáldemokrata
Párt, a Magyar Kommunista Párt,a
Nemzeti
Parasztpárt és a Magyar Radikális Párt közös nyilatkozata
a
pásztorlevél
elten, amely a reakció törekvéseit támasztja
alá
A pászlorlevél nyílt támadás a demokrácia el.'en"
(Budapest, november 3) Mindszenthy
József hercegprímás pásztorlevelét november 1-én olvasták fel a katolikus
templomokban. A hercegprímás pászlorlevcte mélységes megdóhbcnést kellelt a demokratikus pártokban és a
pártokhoz tartozó kaiolikus hivők soraiban is. A pártok képviselői uovem
ber 2-án délelölt pártközi értekezletet larlottak és ezen a követ
kezű pártok veitek részt: Független Kisgazda, Földmunkás- cs Polgári
Párl, Szociáldemokrata Párt, Magyar
Kommunisla Párt, Nemzeti Parasztpárt
és Magyar Radikális Párt A pártközi
értekezleten résztvett Dálnoky Miklós
Béla magyar miniszterelnök is.
A pászlorlevél ismertetése után a
pártkőzi értekezlet a következőket állapította meg:
A hercegprímás pászleilevele péti é i la n beavatkozás a pártok e l e tébe. A magyar öemokrárla Irgaag y o b b v í v m á n y a : a földreform a
m a g y a r n é p évszázados vágyát vaVásította m e g . Ezzel s z e m b e n a hercegprímás azzal vádolja m e g a pártokat, bogy a földVcíermot a roll
nagybirtokosok elleni bosszavágvból hajtották végre. A pászlorlevél
a reakció törekvéseit támasztja alá
éo a magyar demokrácia
elleni
nyílt támadásnak kell tekioleol. A
hercegprímás n e m veszi f i g y e l e m b e
a demokratihas p l r t o k erőfeszítéseit, a m e l y e k n e k a z ország h e l y z e tének javulása köszönhető. A háb o r a é s a fasiszta bűnök állal okozott zűrzavarból a
dcmofcrai'kns
párlok emelték kl az országot. A
demokratikus pártok nem vonják
ké Is égbe az egyháznak azt a Jogáf,
hogy a magyar közélet megnvitvánulásaival szemben állást fogfartjon,
d e veszedelmesnek tartják, ha a
• a p i politika kérdéseibe avatkozik
bele, mert e* e s a k arra alkalmas,
hogy
a különböző demokratikus
pártokhoz tartozó b h e b lelkében
zavart keltsen. A hercegprímás n e m
Járt el méltányosai! a démokrattbns
pártokkal é s zavart vitt abba a f é l t i
gonddal ápolt viszonyba, a m e l y s z
e g y h á z é s az állam között fennáll.
Ez n e m szolgálja s e m «z orsrií*,
s í m a kaioUkns égy h á z érdiekeit.

A Magyar
Kommunista
Párt
nyilatkozata
Mindszenthy
Józsel
hercegprímás
pásztorteveléről

oldásáról. A p i s z f e r l e v é l v é d e l m é b e
veszi a n e m z e l r e n t é nagybirtokosakat,
leplezetlen támadást intéz a d e m o hratibns földreform ellen, m e l y »
magyar parasztok százezrei! földhöz
jnltalta és kezére játszik azoknak a

A

(c

választások

érvényességéi,

yfagyHr Kommnnísla Párt ismb>

j,cn

ünnepélyesen

kijelentette,

hogy a tcljos vallásszabadság ál ve,
hogy tiszteletben tarlja mindenki vallásos hitét. Ezt változatlanul vallja
ma is. Leszögeztük azt is, hogy.
amennyiben a katolikus egyház nem
fordul a demokrácia ellen és a politikai harcban pártallau magatartás?
rnnusil, tiszteletben tartjuk jogállását. A történtek ulán a/ohhjn ktjelentJOk, hagy a Jövőre nézve leven juh a követteztelésekel és a reakció segé'Jcsapatává szegődött egyházi bőrök támadását agyaaelyza
eréllyel fogja* visszaverni, mint a
magyar demokrácia ellen intézett bármely el&riról jövő limnánsl
' Budapest, 1945 november 2.
% Magyar K o m m a n i s f a Párt

külföldi köröknek, amelyek njhól nyeregbe szeretnék segíteni a ma-var
reakciót.
Meg vagyiink győződve róla, hogy a
katolikus hivők többsége, sőt az egyház képviselőinek számottevő ré-zé
nem ért egyet Mindszenlliv Józsefnek
ezzel a fellépésével, amefy az egyházat a népellenes reakció eszközévé
akarja süllyeszteni és azzal fenyeget, hogy az egyház maga i* pártharcok színhelyévé lesz.
Megállapítjuk, ho©
Mindszenthy
József pásztorlcvele, melyet sokhelyütt a papok azzal egészítettek ki,
hogy felhívták a hivűket egy Inzonyos
pártra való szavazásra, kérdésessé fe-

potftihnl bizottsága.

Tukats Sándori átkísérték
a népügyészségre
Beismerte
a népellenes
rendeleiek
végrehajtásáért
ráháruló leletősséget,
de amit lehef,
igyekszik
másokra
kenni
(Szeged, nqvcmber 3) Szenzáció erejével halott Szegedeu a Délmagyarország tegnapi jelenlése dr. Tukats Sándor,
volt főispán, a város volt fasiszta diktátorának elfogatásáról és hazahozataláról. A már előbb elfogott ttuúrz
Béla rendőrfőkapitánnyal, FckelchalntiCzeydneY hadlestparancsnokkal a már
népbiróság előtt álló dr. Széchényi
Istvánnal, dr. Tóth Béla h. polgármesterrel, Tnkals Sándorral most már
majdnem teljesen együtt van a díszes
társaság, amely Szegeden a fasiszta
időkben a jobboldali irányvonalat tartotta cs képviselte.
Akik még szökésben vannak. Meskö
Zoltán orvostábornok, volt felsőházi
tag, Magyartj-Kossa főispán, SzépjalusgSzeitz Ferenc, loán Mihály és néhányan,
remélhetőleg most már hamar kézrekerülnek. Tukats elfogatása mindenesetre nagy léptekkel viszi előre a fasiszta mult felszámolásának ügyét, mert
az akkori idők valamennyi alakjának
szerepérc világosságot dérit majd.
Tnkats kihallgatása
alkalmával beismer/e, hogy a népellenes
rendeleiek,
igy a különböző zsidóreiulrlrtek
végrehajtása, a gettó felállításának
előkészí-

tésében felelős, de arra hivatkozik, hogy
csak hivatali kötelességét fcljesitcttc.
Az ország katolikus templomaiban Beismeri, hogy Meskóval, Széchényinovember l-én felolvasták a magyarországi katolikus egyház fejének,
Mindszenthy Józsefnek pásztorlcvclét
a küszöbönálló választásokról. A pászlorlevél a pártatlanság "örve alatt, a
tények meghamisitásávár, példátlan
beavatkozás a választási küzdelembe
egy párt javára a munkáspárlók ell z angol titkos rendőrség
len. A pászfőrtevel megtévesztéssel
hivatalosan megállapította,
igyekszik befolyásolni a katolikus híhogv Hitler öngvilkop telt
vőket politikai alláspbntjukb.1n. Ez
oly tényezőnek, melynek politikán
(London, november 3) Az Intellikivüli, pártatlan álláspontot kellene gcucc Service hivatalos jelentést adott
clfoglaluia, jogtalan és törvénytelen ki l l i l l e r halálának körülményeiről.
béavaíkozása a pártok alkotmányos A közlemény szerint Hitler április
küzdelmébe. Egyben kísérlet arra, 22-én egy vezérkari értekezleten köhogy felborítsa azt az egyezményt, zölte, ho© a háború elveszett. Áprimely a Magyar Nemzett Függetlenségi lis 2 2 - e ulán Hitler e g y e t l e n e g y s z e r
Front négy párl ja közölt létrejött, s e m hagyta el aa ó v ó h e l y e i . Az ő v e a nemzeti egységről, a reakció elleni b e l y c a gyakran j d e g t o h a u i a i volliic.
kiniélcllcn harcról, az ország előtt Ilyenkor mindig a régi árulókat cin
álló súlyos gazdasági kérdések mog- legelte és ujakat is talált ki. Április

vei, Buóczcal „bizonyos" jobboldal*
irányzatot képviseltek és érvényesítettek a városban, dc tagadja, hogy ea
káros lelt vo!ua.
Általában nagyon naivul viselkedik
,és azt hiszi, va© legalább is ugy lesz,
mintha hinné, hogy ő mindcu lulranzigens jobboldalisága mellett is nem
sokban különbözik a ma született báránytól. Barátait azonban nem kiiné'i
amit lehet, rájuk ken. Különösen dr. Tóth
Rcla helyettes polgármesternek
a géllé
és a deportálások körüli szerepérc nonatkozólag lelt terhelő vallomást.

Tukats Sándor kihallgatását befejezték, hogy a letartóztatott volt főispánt
szombaton átadhassák a népúgycszségnek. A rendörségen eddig 18 bejelentés
érkezett Tukats ellen, a bejelentők közül azonban c©előre csak kettőt hallgattak ki, a többiek kihallgatására a
'övő héten kerül sor, ezeket a jegyzó;önyveket pótlólag teszik át az ügyészséghez.
Tukatsot szombaton délelőtt kísérlek át a népügyészségre erős rendőri*
fedezettel. A Széchenyi-léren sok uézőjs
akadt Szeged volt kényura dicstelen
diadalmenethez cseppet sem hasonlo
vonulásának.
A uégügyészségen hélfőn kezdik me^
kihallgatását.
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A mai naptól kezdve a mozik
megtartják a 3 órai előadást I

Szegedi dolgozók! 4 _ j
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29-én a Szovjet harckocsik bevonultak Polsdáminei* Plalzra és már közeledett a harcizaj, amikor az óvóhelyén megtartották Hitler és Braun
Éva esküvőjét. Másnap l l i l l e r revolverrel szájába MM, Braun Éva peálft
méreggé! követte e! az öngyüVas**got. Holttesteiket Göbbels, B a r m a i m
és még héliánynn a' vészkijárat kö«
zelébcn leöntöttek benzinnél és elégett ék
Az angol titkos rendőrség köziemé
nyévcl szemben az ofosz mcgizilkl
halóságok továbbra is kételkedés«e»
fogadják Hitler haiálának hlréí.
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Oda rajzoljátok a keresztet!
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H I R E K
Golyó és kötéláltali halálra Kélték
Érdekei a Sitgcdt Hírlap rosszinduS z » 1 t i l a l * i {yójysxartárak
lata, legjobb estiben is gyermekek az
újvidéki
vérengzés
megszervezőit
Pósa Balázs, Kálvária-u. 17„ Apró
szeude tájékozatlanságára emlékeztető
TAncdélután és rosszindulat

csodálkozása afölött, hogy a Nemzeti
Segétv a ir.ai élstmtszerhi inyos világban zenés táncdélutAnt rendezett a
hadigondozottak javára.
Gyanús, a valóban demokratikus
erők elleni támadás bújik meg azon
felháborodás mögött, amellyel ezt a
jótékonycélu délutánt illetik A valóság
uz, hogy a Nemzeti Segély hideg hűltél
és italt nyújtó, tánccal egybekötött
délutánjának bevétele azt eredményezte,
hogv n súlyos anyagi nehézségekkel
küzdő Nemzeti Segély ismét biztosítani
tudta a kővetkező' hónapra az általa
segélyezett 5W hadigondozott csahUI
támogatását.

A ..Szegedi Hírlap" kötózködő kedvű
cikkirója talán beszerezhetne némi információt, mielőtt véleményt nyilvánít.
Üdvös lenne, ha megkrédozné a véleménynyilvánításra illetékes hadigondozott családokat, hogy ellenükre van-e
olyan jótékony, teanélküli teadélután,
••tol a tehetősebb emberek az ö javukra, nz ő megsegítésükre költenek
szórakozás közben.
Dc ha már olv nagy az álmélkodás
bizonyos reakciós berkekben, akkor
legyen szabad a Nemzeti Segély munkatársainak csodálkozni azon, hogy
ugyanaz a réteg, amely most jogtalanul
támadja a Nemzeti Segélyt, egyetlen
szó

erejéig

sem hallatta

a

hangjai

• kkor. amikor áldozatvállalásról, hadifogolykörházunk, ingyenes amhulanriánk. napközi otthonunk, hadigondozó
irodánk költségeihez való hozzájárulásról és akcióinkkal kapcsolatos munkáról volt és vau szó.
Kérdezzük hát, hogy büu-e az, ha a
Ncmzcli Segély, amely intézményei révén naponta találkozik az emberi szenvedés és nyomorúság legszomorúbb
megnyilvánulásaival, felelősségének és
hivatásának teljes tudatában, akár jótékony teadélutánok bevételén keresztül
is igyekszik létalapját biztosítani.
Vagy- talán vállalja a cikkíró ur a
felelősseget azért, ha a Ncmzcli Segély
a mai árakhoz viszonyítva nevetségesen
kicsiny tagdíjak elégtelensége miatt
abbahagyja munkáját és a tél előtt
lámasz nélkül nagyja segélyezettjeit?
Azért nem kell megijedni, kedves
cikkíró ur! Mi nem tesszük le váltunkról a felelősség súlyos terhét, mert tudjuk, hogy jó helyen van nálunk.
A legjobb helyen van nálunk dolgozóknál, akik önkéntesen, vagy néha
háromhetes késéssel kiutalt csekély
fizetés melleit dolgozunk az ország újjáépítésének érdekében.
Ezckután még csak annyit, hegy
•mennyiben a cikkíró ur cs társai jobb
belátásra térnek, ugy lépjenek be a
Nemzeti Segcly táborába, hogy fizetésük. vagy akár esetleges kereskedelmi
ügyleteik csekély töredékével is a jövőben hozzájáruljanak ahhoz, hogy legalább eggyel több beteg gyermek jusson életet adó ingyen gyógyszerhez.

Deák Leó vott lőispán, Popovtcs M i l á n é s Bajor
Ferenc altábornagy az elitéltek között

(Újvidék, november .1) Az újvidéki
hadbíróság pénteken hirdetett Ítéletet n délbácskai tömcgmészárlások
megszervezésében és végrehajtásában
vádoltak ügyében. A hadbíróság Deáti
Leó volt bácskai főispánt, Fopovfes
Milán volt jugoszláv szenátort és a
magyar parlament volt tagját, Krá-

mer Gyulát, a délvidéki magyar közművelődési szóvelség volt elnökét és
/ e m b e r i Gyulát, az újvidéki rendőrség voll főkapitányát golyóáltali halálra itéltc. Bajor ( B a y t e j Fcrcnc allábornagyot a hadbíróság köléláilali
halálra ilélte. (MTI)
-OQO-

Weesenmayeri
és Rajnissl is
Budapestre hozták már a háborús
hünőzőh egy ujabb
csoportjával
(Budapest, november 3) Pénteken
délután cgy kisebb, kétmotoros amerikai katonai repülőgép érkezett a
mátyásföldi repülőtérre és igy ujabb
csoport háborús bűnöst bozott. A
most érkezeitek között sok jelentéktelen névvel találkozunk, iíc van köztük néhány fontosabb személy is.
Elhozták többek közóit B*rec* Lajost,
Barabás Lászlót német egyenruhában,
fsia Istvánt, Jaal Istvánt, Lcnjfyel
Gyulát, Márton Mihályt, Nagy Ivánt,
Orosz Sándort. Sm^eti Vilmosf, báró
Schell Andrást, Itogír Lászlót, 0»©

g y e s i Lajost, l i j t h z Ferencet, a volt
nyilas kultuszminisztert, Crosx Károlyt. Ugyanazzal a repülőgéppel érkezett W c e s e n m a y c r , volt magyarországi német követ, aki a Szlójaykormány alalt a nácik magyarországi
helytartója volt, valamint
Rasxte
Kurt, aki szintén Tonlos megbízással
tartózkodott annakidején Magyarországon. Mindkettő tanuként szerepel
majd az elkövetkező háborús bún©
sók pőrében és ezért vált szükségessé Illeni kihallgatásuk. (MTI)
oOo

sult. Dc akkor sem arra, hogy ujbirlokos földjét kapja. Kivétetett,
Öttömós község 123 nincstelen és »ellentállási« mozgalomban részes, a
törpebirtokos földigénylői májusban földbirtokos hercegnő is és 300 hola kisszállást uradalom földjebői mint- dat hagytak meg számára. Ei az xe©
egy 650 kai. hold területű juttatást lentáHásx azonban n e m a I n k á n
kaptak. Es mert • fóldigényiők elnöke ellen nvtívásaJt meg, mini a tények
sarkán állt, birtokba is vették azt és az maialják, h a a e m a ilemekróeia e l l e a .
elkésett szántási idő után is felszánA magyar dolgozók nem tűrhetik
tották és az utolsó barázdálj; megmű- tovább, hdgy áz inseget állandósítsák,
velték. Szorgalmas munkájuk jó terméseredményt adott kaszásterményekbőt. hogy á jövő évi kenyeret is elszaboPusztamérges 130 nincstelen igény- tálják'. Nem fehef túrni, hogy Szelője már nem volt ilyen szerencsés, ged halárának 530 .nagycsaládú föfdmert a bajai megyei tanács állal a szá- igénylöje, Pusztamérges 130 nincstemukra kiutalt ezer katasztrális hóid len családja föld nélkül tengődjön
területet (Jánosteleki földek) birtokba és áz czerholdakban embermagassávenni nem tudták, mert a tompái föld- gú gaz legyen és az né cukorrépát
igénylők három tagja Raszlig István,és kendért tcrcmjeh és a 3—4 holdaa kisszállást fóldigénylő bizottság elnö- kat végyék vissza és 50 Jzoldal kapkének segítségévet eltanácsolták a Pasz- jrnak egyesek.
ta mérgesről földosztásra odament 54
X Kisszállások földosztását teljes
földigénylőt, mert ők bácskaiak és csak
az ő kielégítésük után jut föld, ha hatalommal megbízott
bizottságok
marad.
vizsgálják felül. Ezeknek dolga lesz
A jánostelcki 1000 hold mcgmüoclet- a Pasztigokat és instruktoraikat kiten maradt még más
szórványokban váltat a juttatásokból és a bitangokat
szintén 1000 hold fótdlerüieJtet együtt. az őket megillető munkahelyekre, báDe a jánosteleki földön volt őszi vetés, nyákba, aknaszedésre vinni?
rozs és árpa, egyrésze még augusztus
Varga
elején is talpon állt, mig másrésze leA Nemzett Segély egy m u n k a t á r s a . vágva a renden rothadt.
Ezek ismerelében azután menyk©
csapásszcrüen hat, hogy Ilaszlig István
Mozik műsora
vott uradalmi béresgazda — most agi- V a s i y , F a l i o n ! , F l e i s c h e r , F ©
lis kisgazdapárti — egy nyugatróf r e n c s i k d i r i g á l j á k a filharmok o r z ó Mozi

Mi

ez!?

Színház

visszatért kisszállásé Kft. bérlő tagjának
.Ma és mindennap végnélkül! kaca- 50 kataszteri hold fáidét jutatott. A jut-

Kabos—Gázon, Turau Ida—Csitatás azonban nem az elhagyott művekós Rózsi cs Verebes Ernő legmulatsáletien földekből történik,'hanem az
gások !

nikusok hangversenyeit

A Délmatyarorszig kiadóhivatalában
l e h e l jelentkezni
a
FHkarmóaikin
karbantartott
F.jyesWelbe való b e l é p é s r e

gosabb

v í g j á t é k a : E s a villa eladó.
megművelt,
Műsort bevezeti: A legújabb Heti Hi- öttóoiősiek
földjéből
szakit
le 50 holdat. Az uratei. Előadások kezdeté: háromnegyed dalom volt bérescinek,
ha azok nem
6 és rét 7 órakor.
kisgazdapártiak, nem jut iga földjeik
megműveléséhez és a községeknek jutBelvárosi Mozi
Ma és mindcunap bemutatjuk Char-tatott föld arányában nem osztották ki
a gép- és iga erőt.
les Hoyer pompás, izgalmakkal telitelt
vígjátékát: Éjszaka k e z d ő d ő i t . . . PartEzzel szemben a nyugatról vissza"here a yóoyörü Jean Arlitr. Ezt megtórt Kft.-tagnak
juttatott
földet
«5z: a legújabb Heti Krónika. Előadá- napok alatt felszántották és be is
sok kezdető: háromnegyed 5 és fél 7
> vetették.
érakor. Telefon; 6-25
Hát mi ez? Az a nyugitról visszaSzéchenyi Filmsziahix
tért ur, ha resztvett afe »cllcntállási«
•Mindennap bemutatjuk a legújabb mozgalomban, 25 holdig igényjogoamerikai grand gntgnol filmet, címe:
Fantomok háza. A rejtelmek és borsafmak filmjében o főszerepeket Pau-

iritt Goddard

Művészei

Bob Hopt és Lukács Pál

Fterák. Azonkívül: ktaérlattwr. El©
adások kezdete: háromnegyed 5 és
fel 7 őrekor.
* •
November ©töt: N e w O r rltbt*1* a n O y ® , a '
Marlenc Diet-

renő, Kossuth Lajos-sngárut 50., Salgó

Péter, bérlő Halász Klára, Mátyás-tér 4..
Temesváry József, Klauzál-tér 9 '
—oOo-

Tis zlogatáe

Lapunkban már többszőr aaíunk
hirt arról, hogy néhány bem közénk vnló embert kizártunk pártunk tagjai sorából. A kizártak egyszerűen nem bizonyultak alkalmasnak arra, hogy n Kommunista Párt
tagjainak mondják magukat. A kizárással kapcsolatban ellenfeleink,
körűben ket kérdés merülhet fel.
Az egyik, mintha cz a gyengeség
jele volna, a másik, hogy V.'davz' tási taktikából tőrtént. Ha kicsit
gondolkozunk, nem nehéz rájönni,
begy egyik som helytálló. Ha kizárjuk azokat, akik tehertételt jelentenek a pártnak helytelen magatartásukkal, az erősödést jelent kifelé és befelé egyaránt. A pártszervezet egységesebb lesz, pz önként
vállalt fegyelem megerősödik. A tagok munkakedve
megnövekedik,
aminek eredménye nem marad cl.
Azok elölt a becsületes demokratáid
elölt, akik jóbarátsóggai tekintenek
felénk, pártunk tekintélye emelkedik. Mindenütt, de különösen kisebb helyeken a pártot mindig at
vezető személyeken keresztül nézik. Minél rokonszenvesebb, közismertebb tagjai és vezetői vannak
egy-egy pártszervezetnek, annál nagyobb a politikai befolyása.
Köztudomás szerint mi párlankai
nem választási apparátusnak épKdfik, hanem a dolgozók harcos szervezett élcsapatának Nemcsak választások előtt, de választások utó"
is fontos, hogy állandóan erősödi nck szervezeteink. Felismerésünk t
választásokra alkalmazva éppug
mini az ulánakövctkcző időkre cgv
formán kiállja a próbát. Aki áer.
állja még a helyét most, nem fogja
megállni később sem.
.Végeredményben ézei a kizáró
sok kifejezik azt, hogy az ós»zc<pártok közül a mi pártunkban vai
meg leginkább az erély és bátorság
határozott célirányos intézkedik .
megtételére. Így a mi pártunk Iá:
szóiagos belügye közüggyé vái.
11a van bátorságunk a nem közénk
való elemekkel leszámolni, lesz bátorságunk és erőnk ahhoz is. hogy
az egéat nép belső cltenscgclrcl, *
többi demokratikus erűk e?yc:<iWscvcl

leszámoljon©.
i

Köszönet

a.

- o o -

Igen tisztelt Szcrkcsztőbégl
Megköszönöm
a Kommunista
Pártnak azf "a figyelmet, hogy az elesed hősi ha tol táluknak ctalck-uűvét megkoszorúzta. Ennek a szép
megnyilatkozásnak
jelentőségét
duplán átérzem, mivel édesapám,
akit a mult háborúban és férjemf
akit a mostani háborúban vesztettem cf, közöttük van.
Isteu segiLse a jártat további
áldásos munkájában.

(Szeged, november 3) A Szegedi FHharmonikusok Egyesülete legutóbb megtartott választmányi ütésén leszögezte
az nj szezon •lapvető kérdéseit. Az
egyesület a legmagasabb művészi szinOrv. V i s a j e i Istvánné,
vonalat tartja szem előtt, amellett a
Szappanos-utca 6
demokratikus eszmének
megfelelő
olyan szociális kedvezményeket fog
nyújtani az irjusúgnak ós munkásságunk, hogy a zenei nevelés legideálisabb
formáját vatósithatja meg.
A filharmónikus zenekar száztagú
létszáma előtt korlátlan lehetőségek
nyitnak. Ebben a szezonban hat nagy elsőrendű minőségben kaphnl\
és négy kamarazenekari hangversenyt
rendeznek a filharmonikusok.
, Vaszy Viktor igazgató-karnagy személye garancia, hogy egész rendkívüli
faiskolájában.
művészi élményekben fesz része a konO j m M Sxőregi-nl 42.
certek közönségének

Gyiimöcsía.
rózsa

Demeter Ferenc^ Fiai

A hangversenyeken kiváló szólisták

szerepelnek ós sikerült megnyerni venElloptak október 23-án Super J o o s o u
dégeknek Faitoni Sergió, Flcischér CAn32.(63 száma kerékpáromat, porszital, Fertnesik János, a budapesti Operavógépemet Utóbbit agy fiu az algyői
ház kitűnő karnagyait.
ut elején eldobva megtalált, akit ismer
felsővárosi n é p kétA nagy érdeklődésre való tekintettel nett, felkérem hozza lakásomra, V á s á r
SZEGEDI DOLGOZÓKt
szobás lakásomat
(baromfiudvarral)
a Délmagyarország és • Szegedi Nép- helyi-sugárut 12. alá. Magas jutalma!
Jeftjé y " U b c n t e b b i « r t - „Komfortos* A szavazólapon a © l b kocka a miénk. szava bonyolítja le a tagfelvételeket és kap érte, a n y o m r a v e z e t ő is. „Petrofor"
Oda rajzoljátok • kereszteli
a bérleti előjegyzéseket.
gvorsfőző e l a d ó

:

DELIM AU

Rögzítették

a hagyma

fogyasztó részere a
vöröshagymát
3 7 . 0 0 0 pengőért, a fokhagymát 5 0 . 8 0 0

^pengőért adhatja el. (MTI)
— A pénzromlás

és a

Szeged dolgozói!

árát

] (Budapest, november 3) A közellátási miniszter szabályozta a vörösÜbngyma és a fokhagyma árát. A vöjröshagyma termelői ára 100 k'lún>,klnt 8000 pengő, a fokhagyma VerWlői'árá 100 kilónkint 25.000 pengő,
kereskedő raktárához vagy a vasúthoz szállítva. A felvásárló nagykereskedő a vöröshagymáért 11.C00 pendül, a fokhagymáért 34.000 pengőt
[számíthat fel 100 kilónkint. Az eltisztó nagykereskedő a vöröshagymáért lcg'feíjebb 13 000 pengőt, n fokliagvmáért 40.000 pengőt számithat
fel 100 kilónkint. A khtitreMiedd a

jogkeresi

közönség. Fontos kérdésben foívnak
megbeszélések a szegedi ítélőtáblán.
Az értekezletet dr. Mecsér József ítélőtáblai tanácselnök, a tábla vezetője
hívta össze rendkívül figyelemreméltó
kérdésben. A tanácskozás keretében
ánegbeszélik a pengő vásárlóereje nagyfokú csökkenésének jogi vonatkozásait
és azt a módot, amcílyel ki lehet küszöbölni a jogkereső közönséget a
'nzromlással érő hátrányokat. Az itétábla értekezlete ebben az ügyben
javaslatot készít és terjeszt az igazságwgyminiszler elé.

K

— A i adóhivatal f e k e t é i é i r e k é n y s z e r í t ? Köztudomású, hogy a hízott

J 9 4 5 agráuibdfc Ü,

y a h o r s z a v

Dorozsmán

November 4-én a lista negyed k kockájába
rajzoljátok a keresztel!
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Hogyan történik a s z a v a z á s ?
A szavazók előre készüljenek arra,
hogy a szavazatszedő bizottság előtt
személyazonosságát mindenkinek igazolnia kell. Ezért arcképes igazolványt, polgári személyi lapot vagy
bejelentőlapot mindenki vigyen magával. Ila ilyen nem volna, akkor adókönyv, születési anyakönyvi kivonat,
vagy bármely hivatalos hatóság által
kiállított okirat megfelelő. Jegyezze
meg a szavazó azt is, hogy a lakóházában kifüggesztett választói névjegyzéken milyen sorszám álatt szerepel.
A szavazás reggel 7 órakor kezdődik és megszakítás nélkül este 8
őráig lart. Tehát ezalatt — !<©etőleg minél korábban — minden szavazó jelenjék meg a szavazóhelyiségben. A szavazás helyén fegyverrel csak azok jelenhetnek meg, akik
azt hivatali állásuknál fogva viselik.
(Katonák, rendőrök.)
Szavazati jogát
mindenki csak
személyesen gyakorolhatja. Más nem
szavazhat senki helyett. Azok azonban, akik rokkantságuknál fogva nem
tudnák a sjavaznt jelét feljegyezni,
vihetnek magukkal egy kísérőt, aki a
szavazófülkéin; is Itemehcl. A szavazás nem személyekre, hanem egyes
lajstromokra lörlénlk.

liba árát hatóságilag kilónkint 2000
pengőben állapították meg. Azt, aki
ennél drágábban árul, szigorúan megbüntetik árdrágításért. A kezünkben
van n forgalmi adóhivatal egy nyugtája, a 87-rs füzet 27. lapszámával
ellátva. Ez bizonyítja, hogy november
1-én egy termelő három libát hozott
bc n kisvasulon. A libákat a forgalmi
adótiszlviselő DJ.ObO pengőre értékelte
és ezen az alapon 5 százalékos forgalmi adu címen 4503 peugőt fizettetett n termelővel. Ha azonban a termelő az adóliszt viselő által megállapított áron akarná eladui áruját,
szigorúan megbüntetnék, igv maga az
adóhivatal járul hozzá az indokolatlanét Imagas megadóztatással ahhoz,
hogy a termelő kénytelen legyen áruját a hatóságilag megállapított 'árnál
drágábban, feketepiacon értékesíteni.
Ugyanez a helyzet a városba behozott
fával is A városnak sürgősen intézkednie kell, hogy az adó! iszl viselők Tehát akik a Kommunista Pártra szane kényszerítsék árdrágításra a ter- vaznak, a 4-es kockába tegyék a keresztet.
melőket !
A szavazóhelyiségben a szavazat— I.ámpál kér a hadifoglyok kórrháza. A mórarárosi elemi népiskolá- szedő bizottság elnöke előtt mindenban levő fogolykórházunkban az egész- kinek igazolnia kell magát. Miután
napi villanyhiány iniatt az esti sötét- ez megtörténi, megállapítják, hogy a
ség beállta után betegeink gyógykeze- válaszlói névjegyzékbén szerepel-e a
lése szinte lehetetlenné válik. Ezért a szavazó. Az elnök ekkor átad egy
.Vöröskereszt hadifogolykórháza betc- szavazólapot, egy sima borítékot és
,gei kérik a város közönségét, ha volna egy ceruzát. Sem a szavazólapon,
nélkülözhető lámpája vagy más világító eszköze, azt szíveskedjenek a kór- setn a borítékon semmi kézzel Irt je!
vagy írás nem lehet.
ház rendelkezésére bocsátani.
A szavazólappal, borítékkal és ce— Felrobbant a kezében a petréfeumos karna. Takács Jánosné .somo- ruzával a szavazó az elrekesztett fülgyitelepi asszony tüzet akart gyújtani
« tűzhelyen. A iüz nehezen akart lángrakapni, ezérl lelocsolta petróleummal. S z a b á l y o z t á k a m a n b á s o i t
A lángok ekkor hirtelen felcsaptak és
é s
magánalkalmazottak
meggyújtotta a petróleumos kannát is
s az felrobbant Takácsné kezében. Az
szolgálati
viszonyát
asszonyt súlyos égési sebekkel vitték a
A
kormány
újonnan
szabályozta a
[bőrgyógyászati klinikára. Állapota súmagánalkalmazottak és munkások szollyos.
— Kölcsön a kiskereskedőknek gálati jogviszonyát. A kétségtelenül szoA Magyar Kereskedők Országos Köz- ciális gondolkodástót áthatolt rendelet
ponti Szövetsége Szeged város kiskeres- leglényegesebb újítása nz, hogy a munkedőinek egymillió pengő kiskereskedői kást is megilleti a jövőben a végkielékölcsönt nyüjt. Ezen kölcsön igényel- gítés, ha egy helyen 10 évnél tovább
hető Tihanyi Gábornál a kereskedelmi dolgozik. A végkielégítés ez esetben
és iparkamarúhan, ahol az igénylők háromhavi munkabér és minden leminden további tudnivalóról bővebb dolgozott három év ulán további egyhavi munkabér. 10 éves szolgálat után
felvilágosítást kapnak.
tehát összesen félévet lesz ki.
— A MaDISz ujszegedi csoportjáAz a munkás, aki 15 évnél tovább
nak műsoros láneeslélye jól siker&lt.
A szépszámú közönség több izben is- dolgozik ugyanannál a munkaadónál,
méilésre kényszerilcilc a szereplőket. megkapja a háromhavi végkielégítést,
Vőneki Ilona „Fél lábu ember" c. sza- minden ledolgozott három év után pevalata a legkényesebb igényű ízlést is dig két havi munkabérre van igénye,
kielégítette. Dc Wagner András, Lová- elhocsájtása után tehát 1.3 havi illetszi Ilona és Bartók Ibolya magánsrá- ményét kapja ineg.
inai ellen sem merülhetett fel Kifogás.
A rendelet további intézkedései a
Különösen kedves volt Müllcr Zsuzsa maga na atniazollakra
vonatkoznak,
langúharmonika száma
Sajnálatos, akiket a jövőben csak írásbeli megálhogy az előadás egy részén már ucin lapodással lehet alkalmazni. A felmonvolt villany, igy pctrólcumvilágitással dási idő magasabb képzettségű, vagy
kelleti pótolni a rivaldafényt. Ez azon- e képzettséget pótló szakismeretekkel
ban csak meghittebbé és barátságosab- rendelkező munkavállalóknál 6 hónap,
bá tette a hangulatot. Mindenki azzal | ha azonban a munkavállaló nagy üze• kellemes érzéssel távozott, hogy az ' inet irányit, egy év.
(ujszegedi MsDISz-ban olyan munka
A fontosnbb munkát végző tisztvi^olvig hogv érdemes nrtia elmenni.
selő és kereskedőseqért felmondási ideie

I Kommunista Pár!
a 4-es listán indul

^

kébe vagy szobába megy. Ebben a
helyiségben rajta kívül nem ichct
senki. Csak a rokkantakat kisérheti
be az az egyén; aki feljegyzi akaratuk szerint a szavazat jelét. A fülkébe sem az í j tón, sem az Tiblakon
nem nézhet vagy leselkedhet bc senki.

is budapesti fiskális a Kisgazdapárt jelöltje: at. D é n e s István, nkl
1928-tól 1935-ig földműves és inua<
fcdspárli programmal szédítette UI
alföldi jó, becsületes magyarokat,
kőztük jómagamat Is.
Az 1935-ös választási hadjárat
anyagi réssé még mindig elintézetlen, pedig nekem, mint szegény embernek, azt a sok ennivalót, antlf
megettek Dénes cinbcrfei, bizony i
piacon kellett megvcnncln.
" A Kommunista Tárt néjSgyiY.é:*
után tartolta gyűlését Dénes Is a
Jcnei-vóndéglő nagy leimében. Ilyeneket is mondott: »Ma mindenki
képviseld szerelne lenni, pedig •
politika tndmniny é s ahhec é s s
ken. Mosl pedig azl gondolják as
emberek, hogy ha valalrinek nagy
csizmája vaa, alrtror már Jó képviselőnek Js>«

Gondoljunk csak a Nagyatádiféle Kisgazdapárt sorsára. Mi f i
történt velük? Akkor is olyan kisgazdaképviselők voltak, akik a budapesti aszfalton arattak, még(>cdif
olyan jól, hogy a valódi kisgazdatársadalom, már ha nem lett volna
védettség, bizony régen napszámon
vagy legjobb eselbcn gyárimunkás
volna.
azután összehajtja a szavazólapot, beHü kortese, Maráit S. István,
leteszi a borítékba, a borítékot leraakit Dénes István fószállásmesterágasztja és kimegy a Tülkéből, vagy
nek lehet nevezni, őkelme 1944
külónhelylségből a szavazátszedő biőszén, amikor az orosz nadserem
zottság előtt levő urnához. Az urnába
felszabadította Dorozsmát, belépeti
saját kezévél bedobja a leragasztott
borítékot. Miután szavazatát az ur- a Kommunista Pártba. Azonban
pártunk rövid uton kénytelen volt
nába bedobta, a szavazó elhagyja a
tőle megszabadulni. Akkor pedig
helyiségei. A szavazóhelyiségben liz
még biró és polgármester volt egyszavazónál több nem tartózkodhat, leszemélyijén. Mikor a kommunistáit
hát ha tömörülés van ^ szavazóhelyikizárták, jelentkezett a Nemzeti Paség előtt, lürélemmcl várjanak szaraszlpártnál. Ott peranémem álltalt
vazóink, mig áorr'a kerülnek. Mindenszóba vele, mert ha ©alaki nem
kinek tudnia kell, hogy a szavazójó az egyik pártban, ngy gondolták;
helyiség 50 méteres körzetében nem
nem jó a másikban sem. Igy leli
szabnc! választási agilációt kifejteni.
kisgazdapárti.
Ha valaki otthon felejtené 'szeméMi, dorozsmaiak arra ts Jól emlyi igazolványát és emiatt nem szaJckszünk, hogy a pesti fiskális n i
vazhatna, este 8 óráig megfelelő iga1938-ban társult a debreceni Bazolvánnyal joga van szavazásra ujra
logh nyilas képviselővel és ezt kömegjelenni.
zölte i s nagybüszkén az >Ez kell
A sznvfóatszedő bizottság tagjai,
az ide beosztott segéderők és a ki- nekünk* cimü röpiratban. Hát nckfl
cz kellett — nekünk viszont 9
küldölt párlbizarmiak abban a helyipesti fiskális ur nem kell.
ségben szavaznak, ahol a választásnál közrémüködnek, akkor is, ha más
Marólhi S á n d o r
szavazókór névjegyzékébe vannak felvéve. Ezcsetben azonban a szavazás
— Orvovi hír. Dr. Baracs MarceS
előtti napokban attól a szntazalszcdő
gyermekorvos
régi lakásán, Zrínyi-utca
bizottságtól, amelyiknek körzetéhez § alatt rendet délután
3—5-ig.
lakóhelyük szerint tartoznának, névjegyzékkivonatot kell kérniük és ázt
a szavazás alkalmával a szavazatRádióműsor
szedő bizottság elnökének át kell adniok. Ezek az egyének cslc nyolc
Vasárnap, november 4
órakor, közvetlenül a szavazás lezáBmikapest. 7: Hírek, müsorismerte*
rása előtt szavaznak.
tés. 7.15: Reggeli zene. 8: Hanglemeooo
zek. 9: Unitárius istentisztelet. lOí
Hírek. 10.15: Üzenetek a budapesti
3 hónap, két évet meghaladó szolgálat- őszi vásárról. 12: Déli harangszó, híidő esetén G hónap. Kevésbé fontos rek. 1215: Anyák ötpcrce. 12.20:
munkát végző raagánalkalmazott, vagy Berda József verseiből ad elő. 12.35t
fontosabb munkával megbízott testi- I.ehár-müvek. 13.15:
Szinészportri
munkás felmondási ideje 6 hét. Tiz
Gobbi
Hildáról.
13.30:
Tabányi Miévet meghaladó szolgálatnál 6 hónap.
hály Pinocchio jazzcgyültcse. 14: Hírek. 14.10: Caajkovszkij: F-dur vonla*
négyes. 14.50: Moszkvai magyar B«Halálra gázolta az apát dapesten.
Illés Bóla ünnepi krónikája.
és Hát egy ismeretlen
autó 15 20: Vörös Cári magyar uótákal
(Szeged, november 3) Kettős nalá- énekel Sárközi Gyula jipáayzenekarálos gázolás történt csütörtökön dél- nak kíséretével. 16: K M . 16.10: Tfeután a szeged—dorozsmai határban. nitom a kisfiámat. As ember de 9
16.301
Káplár József, Gycrtyámos-utca 14. szék. Karínthy-humoteszkek.
szám alatti lakos, aki három hete ér- DrCwett Nóra zongorádk. 17: Mead*
kezeit haza a hadifogságból, kerék- gazdaság! tanácsadó. 17.30: Srőrattttpáron Kiskunfélegyházára igyekezett, taló műsor a fnlunák. 18: Htreg>'
hogy otthagyott holmiját hazahozza. 18.05: A Vöröskereszt közleményei.
A kerékpár pótülésén mögötte ült 18.15: Márai Sándor élbenélóse. —[
Elemér nevü 14 éves fia. D e r e z s m a 18.35: >Egy kis könny, egy kis mok e z e i é b e n e g y mtt«üllUk robogó l e - soly*. Nagykovácsi Ilona előadóestje,
berántó a z útszéli árokba sodorta 19:' »A tudós meg • húga*. Rádlójá*
ökef. Súlyos sérüléseik következtében ték. 19.45: Debuuy: Gardanka-stOmindketten a helyszínen meghallak. A nála. 20: Hirok. 20.20: X Scafa-jaftrendőrség nyomoz a gázoló autó ulán. cgyülles. 21: A rádió hunija. 21.1C:
RímszkiJ-Korf&kbv-müvek. 22: HI'Egy lovát, egyesben ís járót, kere- rfck, sporthírek. 22.25: A Vöröskesek cserébe hasas Tehénért és pap- reszt közleményei. 22.35: Szórakozz
rikáért, egyezés útján. Hajós János, tatő lemezek. 23: Hírek, vuárnapl
Fckeleszél 369. kancsalszéll iskola krónika orosz, angol és francia nyelmelleit
23 30.
Dalolt

I szavazd ceruzával
a 4-es kockába
keresztet rajzai,
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Kedves

Nyugdíjasok!

vicclapunk,

:i Szegedi Hírlap, ezen a bélen olyan
sülctlcnséget próbál feltálalni türelmes
olvasóinak, ami még viccnek is rorsz.
A/, eheti vezércikkel - k —s ur jegyzi.
L'ckúnk erős a gyanúnk, hocy ez a
—k —s ur azonos azzal az e. Wel, aki
fppen a mult hélen leplezte le önmagát, mint politikai analfabéta, aki nem
Imi különbséget tenni sovinizmus és
bazafiasság közölt. A derék tollforgatót
azonban nem kedvellcnilellc el a mull
heti balsiker és most— váltott lobogóval — nem kevesebbet iparkodik bebizonyítani, minthogy ők, a Kisgazdapárt tanította meg a kommunistákat —
hara/iságra!

Ne csodálkozz kedves olvasó! Amikor reakciós bankárok, nagytőkések és
feketézők esapnak fel a demokratikus
kisgazdák vezetőiül — akkor minden
lehetséges. Lehetséges, liogy a sikkasztó Hunija Benedek a magánlulajion felkent védelmezőjének tolja fel
magát, hogy a pénzronló Kováes Emil
tőzsdés és kisgazdavezér, az infláció
elleni harc lovagja legyen és elképzelhető az is, hogy a rendőri felügyelet
alalt álló fasiszta Grrsz von Nörgtinyen a magyar hazafiság hivatott tanítómesterének érezze magát.
Mégis van egy-két kérdésünk ezekhez nz újdonsült, dc annái nagyhangút)!) . hazaíi"-ukhoz. Hol voltuk ezek

az urak akkor, eniikor a
leltekkel kellett bebizonyítani9

hazafiságot
Mi, kom-

Mindnyájan tudjuk, liogy a Magyar Kommunista Párt állolt bi először és [fgerélyescbben azokért
nyugvásokért és hadijáradékos «kérl, akik a járandóságukat nem kapták meg. Erről nem szabad: megfeledkeznünk most, a választásoknál
sem. Nemcsak arra kell emlékeznünk,
liogy a Magyar Kommunista Párl felkarolta a mi ügyünket, a szegény, el
esett kisemberek ügyét, hanem arra
ís, liogy ez a párl leremtctlc meg
a nemzeti erők összefog;!sál, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot,
ő fáradozott legtöbbel az ország uj
jáépilésén. Ezt a pártol ugy ismertük
meg, mint a népi demokrácia clőharcosál. amely a vallásszabadság és
állatában a polgári szabadságjogok
alapján ált. Nemcsak mint nyugdíjasok érzünk hálát a Magyar Kommunista Párttal szemben, ámely a' kisemberek érdekében küzd, hanem mint
magyarok is, a magyar demokrácia
legkövetkezetesebb nái liával szemboa.
Ezért most, a választásokon mindnyájnnkr.ak a Magyar Kommnnisla
Pártol kell támogatnunk szavazat a aikal!
Egy

nyugdíjas

munisták szerveztük és vezettük a magyar nemzet szabadságharcát a német
elnyomók ellen.
A kommunista Párt üzemi és kerüSzerveztük a függetlenségi mozgat
leti
titkárai, a szavaralszedő bizottmat, a Magyar Frontot, harcoltunk
fegyveres kézzel is a fasiszta bódítók ságok kommunista tagjai, a körzetellen. Hol voltak akkor ezek az öblös- megbfzollak szombaton délulán 6 órabungu hazafiak? Harcoltak-e ők is, mint kor jelenjenek meg a Kálvin-téri párlmi, vagy valahol nyugaton imádkoztak bárban. Akadályoztatása esefén mina német fegyverek győzelméért? I'.shol 'lecki gondoskodjék helyettesről.
vannak most, amikor az újjáépítés
munkájával

kell

szolgálni

u hazái ?

Rakják-e a léglát, vájják-e a szenet,
turják-c a földet, mint a dolgozó milliók ? Odaadják-e minden erejüket az
újjáépítéshez, mint mi, kommunisták,
vagy inkább a jobban jövedelmező
spekulációra tartogatják, mint párthivcik, a Kovács Emilek? A nagy szavakon kívül milyen tellek bizonyítják
liazafiságukal ?
Erre is felel a Szegedi Hírlap. Azl
mondja: „Mi nem dicsekszünk azzal,
bogy mit csináltunk rí Hát, mit tagad-

juk, nincs

is

vele mii dicsekedni I A

Greszek, Shvoyok, llunyák viselt dolgai csak népbirósági tárgyalási anyagnak alkalmasak, dc választási propagandának igazán nem jók. lizek az urak
nagyon is tudják, miért „nem dicsekszenek" tetteikkel.
Mi azonban nem a szájunkkal, hamm

tetteinkkel

vagyunk

PARTHBREK

Szakszervezeti

hirek

Az Édesipari Munkások Szabad
Szakszervezete felhívja lagjail, hogy
november 5-én. hétfőn délután 4 órakor
étclmiszerjegyeikkel és személyenként
370 |>cngővcl pontosan jelenjenek meg
a szakszervezeti székházban, Dózsa
György-utca 8. Vezetőség.
A Tanárok, Tanilók Szabad Szakszervezete közli tagjaival, hogy november 5-ére, hétfőre hirdetett taggyűlése
tévedés folytán került a lapokba és nem
lesz megtartva. Vezetőség
A városi kertészet alkalmazottai
taggyűlést tartanak a szakszervezeti
székházban november 6-án, kedden délulán 5 órakor. Kérjük az érdekeltek
megjelenését Vezetőség.

hazafiak.

Büszkén állítjuk és tetteinkkel igazoljuk, hogy egyetlen párt sem lelt a múlt- A MaDISz hírei
ban és lc>z a jelenben annyit a nemzet
A MaDISz felhívja az uszis iránt
érdekében, mint a Magyar Kommunista Párl Nem sznrutimk hazafiság érdeklődőket, bogy a központi székháztekintetében senki tanítására, lepke-• ban jelentkezzenek Mison tagtársnőnél,
réshé pedig a Shvoyok, Greszek, Hu-1 hogy a téli tréninglchetöségct (Gőzfürnyákéra!
(h) I dö-uszoda) számukra tudjuk biztosítani.
ErJhivás különösen a középiskolás
diákokhoz! A vívást, ezt a legősibb
Ma, szombaton délután 5 órakor az magyar sportot a MaDISz fel kívánja
Ifjságiróotllionban Beethoven IX. szim- támasztani annál is inkább, mert a
fóniája. (Hanglemez-közvetítés.) Belépés megfelelő szánni felszerelése megvan.
esak tagoknak és hozzátartozóiknak.
Jelentkezni lehet a MalJISz-közpoiit* Gyászmise. Tragikus körülmé- ban (Vórösmarly-ütca 5) kizárólag n
Lcvélbeni vagy
nyek közölt elhunyt Halász Mihály délelőtti órákban.
lajstromon
jelentkezés
cselén kérjük
lelkiüdvéért évíorduló-gyászmise lesz
november 6-án reggel 8 órakor a feltün(cini nevet, lakcímet, születési
ével s hogy melyik iskolába járnak,
felsővárosi templomban.
valamint hogy "délelőtt vagy délután
- Engedélyezték a magyar lapok vnn-e szabadideje.
Kamftntaban való terjesztését. Bukarestből jelentik: A román rádió jelentése szerint a román kormány engedéIvezle a demokratikus magvar lapoknak
Honién ólén való terjesztését. (MTI)
,
Kapható

SACEfARfN

- - Agy • n v e r i e apfal kél Italai leány.

Kantor 1-crcuc alsókózponti sertéskereskedő, aki rabrálus ember hírében
állott és
állandóan veszekedett családvTÍ • k c < u , e n este részegen tért haza
Zákányból. Veszekedni kezdett feleségével valamint két leányával és kiírlássál fenyegette meg őket. A civódásból 'cltlcgcsség lelt, Kántor üldözőbe
vette leányait, a 20 éves Kozá't
a
18 éves Eleit. Azok elicne fordultak és
*g><kuk vasdorongot, a másikuk fadorongot ragadva, ülni kezdték apjukat
»mig esak volt benne étel. A leányok
/r-utan t ödröt áslak és elföldelték aplÜu".-.*.
cyilkosságot a szomszédok
« T Ökx f?'F é * felemelték
a réndőrscé Rozá,t
tattá'
*
lelartóz-

GARDOSI,

Szentháromság u. 27

Üzenetek
Kiint* Frigyes 31 évi külföldi tarlózkod'- után visszatért és keresi a
König-~salád meglévő tagjait. Kéri,
hogy jelentkezzenek Sántánénál, Kálvária-utca 8.
Aki egy fehér és egy kis fekete
kccskct Befogta, hozza vissza Gólyautca 1». alá, mert többen látták.

Megbízásból élelemért elcserélhető
fekete télikabát,, ós két bordó ágyterítő. Kuncrtb, Béke-n. 2b, csak 12
órától 2 óráig szerda és szombat
kivételévé!

(MMrillefések
Hirdetőinkhez l

ti

Défm&gyararszJft hirdetési «lijsz&básai november 5-151 az aláb-

biak szerint változott. Apróhirdetés 10 szóig 400, minden tovább! szó 80, hasábh'rdeiés inl!Hméterehbial 160 pengő.

Adás-vétel
Arany, ezüst, briliáns, óra, evőeszköz beváltás, eladás, bizomáuy.
Tóth-órás, Kárász-utca 13.
Önnek pénzre van szüksége! Nézzen
körül otthonában, rengeteg felesleges
dolgot fog találni. Az Értékmentőboltban (föpostánát) ezeket gyorsan és magas áron pénzzé teheti.
Segédmotoros
17á-ös kerékpárt,
esetleg kisebb motorkerékpárt veszek.
Eleimet is adok. Jelentkezés Takaréktár-utca 3, I. emelet bal.
Veszek használt varrógépet, kerékpárt és részeit, valamint varrógépállványt. Szántó Sándor-cég, Kiss-utca.
Itádiófa, csövek, alkatrészek A malőrből t, Dáni-utcn és Diigonic;-lér sarok.
Ilasználl borotvát, ollót, haj vágógépet, slb. veszek. Fráter műköszörűs*,
Mikszáth K.-u. 5.
Használt bútort, ruhaneműt veszek
és eladok. Fischof, Mikszáth Kálmánutca 22.
5 A inázsás gyúmölcsszállitó tapos
kocsi eladó. Kovács, Török-utca 7.
Harapás házőrző kutyát veszek. Kiss
redőnygyár, Délibáb-ulca 2—4.
Itet'a süldőnyulakat veszek, cselleg
anyanyiilértcserétek. Dános, Zergc-u. 15.
Igáskors). permetező, vaskályha,
hordók eladók. Bécsi-körut 18 Laka*
tosmühcly.
Motorkerékpart. segédmotort és
mindennemű lakatosszerszámot veszek
Klivényi, Maros-utca 28.
Kártoló cllcnkefék, kenderzsákanyag,
villanvforralo, hófehér gyapot eladók
Révai-utca 6b , II. t. Kizárólag vasárnap
Kél ágy sodronybctéítcl, éjjeliszekrény, fiókos márványmosdó eladó.
Szent háromság-utca 2, I 7.
Eladó varrógép. L'ocskay-utca 6,
udvar 13.
Prima porszivógép eladó. Debreceniutca 29.
Intarziás süldőt, székek, asztal, vitrin
ös egy gyalupad eladó Kelemen asztalos,
Nádas-utca 6I>
TUzoltófovak részére takarmányrépát vásárolok. Ajánlatokat a tűzoltólaktanyába kérek.
Eladó fiókos konyhaasztal, 85 magas, 18(» hosszú hármas szekrény keményfából. Bcinény-utca 29.
Vonnék, csetteg vadonatúj ágyneműt
adnék lehetőleg használt fonógépért.
„Fonógép" jeligére.
Jókarban levő igáskocsit, laposkocsit, ü cs 12 személyes ezüst vagy
alpakka csőkészletet vennék. Erdcklödui
Madúcli-utca 10, asztalosmúhely.
Gyapjufonál eladó. Margil-ulca 12.,
földszint jobb.
Csizma, 41 12-es, zsirosbőrből és
39-es férfi félcipő eladó. Füspök-u 11b
4il-es fekete sevrá vagy box férficipőt veszek. Mcnyccskebolt, Mikszáth
Kálmán-utca 16.
Standard 5 lámpás rádió eladó.
Fclsöliszaparl 22, 1. 2. Pénz vagy csere.
Olajfestmények, z9-cs női eipő, teafőző és kávéfőző eladó. Tisza Lajoskörut 33, 11. cm. 5. ajtó.
Várost" bunda középatakra eladó. —
Megtekinthető 12 és 2 órd között.
Vitéz-utca 30.
Nyár- és tölgy farönköt legmagasabb napi áron vásárol a Wintcrkefegyár, Kossuth Lajos-sugárut 109.

Egy. kellő, három, NÉGY,
Te is Eoiumunista légy)

E«v pár 44 es és egy pár 42-cs birgericsizmák. leányka kerékpár eladó) ',
Zsige oiid, Bocskai-utca II.
Vaságy, parketta, ajtók, 509 literes
tartály, központi fűtés darabcsövck, bordás radiátor eladó. Rigó-utca 33, 1—2.
óra között.
i
Férfi télikabát fekete, prima minő-'
ségü. sziiszkiugallérral, alig használt
eladó, vagy elcserélhető, ugyanott zo
mánco; Meteor kályha.
Kárász-utca,
Ca, 11. 5.
,
Knkoripasiár, buzalőrck eladó Tápé,
Kolozsvári-utca 65.
Kivé, lea, kakaót

a

lcginagns&b>

áro.i vásárol Meinl-fiók, Kárász-ulca ti
Krrrsrk megvételre szép zomán -ozott tűzhelyei. Élelemmel tizetek. Cint:
Mátyás-tér" 4h.

Fo g l a l k o z á s

doaraszéi! szöllőmbc kapást keresek. Ko . rnszty Jánor, Hr Josika-u. t.
K'-t s z e m é l y h e z mindenest keresek,
aki főzéshez is ért. Dr. Dénes, Kossuth
Lajos-sugárut 3.
Egy rendes férfit állandó alkalmazásra háziszolgának felveszek. Polgár
bőrüztet, Kö!cscy-u. 5.
Lakatosok és kovácsok felvétetnek.
Benedek Antal lakatosmestcrnél.
Szatymaü szöltőinbe kapást, vatv
lakost keresek. Tud. Kátai András, Attila-utca 3.
Eipíszsegéitékel parafa- és vegyesmunkára felveszek. Horváth, Kígyóutca 3.
Lm/a kelmefestő, vegytiszliló vállalat: Rákóczi-tér, Ka/.ine/y nt tAvGr.'I
Klobclsberg-tér.
Meghízhat i> inindcncsleáuvt jó fizetéssel relveszek. Érték mentőből!, főposlán á'.
Fiatal n» 9 hónapos kisleányával
mindenesnek elhelyezkedne. Erd II ímusi Irén, ösz utca 39.
S.tfor. vagy kocsikísérői állást keresek. Vásárhelyi-sugárut 5. Sass F.
Re<ge]?, vagv délutáni órákra bejárónőt felveszek. Horthy M.-utca22 II. 7.
Egy mii szerésztanoncot felveszek.
Rácr. Gyula, Fútinüvcs-ulca 27.
Mindenes bejárónő jó bizonyilvá.
uyotskat azonnal felvéteti'x. Jő ellátás
és jó fizetés. Tisza l.-körut 37. i. 4.
TabarilAnők magas fizetéssel állandóan felvétetnek báró Jósika-utca 39,
takaritóvállalat.
Bejáró takarítónő a reggeli órákra
felvételik. Jelentkezés: Bartos könyvesbolt, Klauzál-tér.
Gípre harisnyakólőnök
állan.-M
munkára felvételnek. »Kőtöde', Bcrzsenyi-u. lb, I. 5.
Vióékzc, tanyákra elmennék kabátot, férfifehérnemüt, fiuruliákat varrni élelemért. Farkasné, Tavasz-u 15
Mindenes lözőnwlkeresek. Dr. Barars,
Zrinyi u. 9. Jelentkezés reggel 8— ü-ig.
Kis liázlirláslia jól főző mindenest
felveszek. Tömörkény-u. 2c, 1. 6.
Bejárónő! azonnalra felveszek. Jókai-utca Ga, I. 4.
11 Pénzcstársal kiskereskedői iparjogomhoz keresek. Bővebbet Csányi József Bokkanltclcp, l.omnici-utca 47.
N y u { d i j a s tisztviselő, nagy irodai
gyakorlattal, gyorsíró is, bizalmi állást,
vagy megfelelő elhelyezkedést keres,
Kifogástalan táskairógépet vennék Ajánlat „Megbízható".

pénzért, részben 'élelemért.

Papp,

Apáca-utca 3.
Angóráb, vágható szőrrel és belgák
eladók Nyári, Alíőldi-u. 9.
Fekete-szürke télikabát, arany briUánsgyürü eladó. Sihnkúz 5.
Onlöltvaskályba és egy luízi mérleg
eladó. Zákány-ulca 23.
Bakaaea (38-as) liszlabőrMI, nj,
továbbá két párnázott szék, összecsukható vaságy, 'ágyrészek eladók.
Püspök-utca 11b

Megbízható felest 250 négyszögöles

kerthez felveszek esetleg ottlakássnl,
belterületen. Kigyó-utca ), I. emelet. 1.
K e r e s e k házmesterpárt magánházba
'azonnali felvételre. Jc!enlkczni Kárászutca 14, ii. cm. ii. Vértes.
<' Keresek főzöbejárónöl, jó fizetési
adok, l^sczkó, Maros-u'ca 11.
PéurtárkrzelS férlit vagv nőt iik >
fctelft gyakor'attct és óvadikkut r.vadelkezöt korlát ai) ilalinéresbj fc'.yc •
Kucska Mihály Szege I, Ko,suth Lajor
e i i s á d i t 21

Sál szénért, hordói borért cserélek.
Eöldmives-u. 31.
öntöttvas fürdőkádat a d o k cserébe
fafűtéses fürdőkályháért, Buspater-u. 28
Mézel, lisztet, tengerit adok hcrcszéu
náért, "szalmáért, burgonyáért cserépért tégláért. Máté, Liliom-utca 9.
Téglái cserélek kerékpárért, rádiót:
ért, borért, disznóért, pénzért is. Szent
István-tor 15, földszint 3. szám.
Tehén lóért elcserélhető Tápén,
ü g y e s r e f e l e l t é l , ha a 4 - e s l válaviloú!
Kossuth-utca 8'.

Csere

Kél ágy, ruganyos betéttel, két éjjeli
szekrény, két ebédlőkredenc, egy inárínymosdó eladó búzáért, rozsért vagy
I.» soricáért Megtekintliető Szalymaz 29.
.jánosszállás állomás mellett, CsikósÍMtyán
Zsirl adok kcllősacmélyes dunnatokért, kifogástalan szil-, vagy perzsahpndáért zsirt, kész hizót adnék. Zákány-utca 14. •
Lisztért, zsírért, burgonyáért. mézért
t ikancsot és cérnát adok. Vitéz-utca 28.
Zsirt vagy 38-as női hócsizmát adok
i .(/.ifiért. Érdeklődés délután 5 óra ulán.
flenrlon, Bécsi-körűt 2.
Egyéves disznót kukoricáért cseréjek. Martoiiosi-utca 5.
Fekele férfilélikabátot (középalakra)
aduk lii/olt sertésért, 40-cs uj uoi gumicsizmát burgonyáért, lisztért; uj gumiiüzót női harisnyákért. Polgár-utca 4b,
II. un. C. Délután 2—4 közölt.
Tiszta gyapja férfi átmeneti kabát,
barna bársony női csőköpeny, hímzett
brokát asztalterítő fáért, élelemért etcserélhető Boldogasszony-sugárul 15,
III. cm. 14.
Kél 11 karátos arany gyürüt hízott
iháért keresek. Érdeklődni Berlinitör ut 24, cipész.
Egy fiatal fejőstehén elcserélhető
aagy paripalóért vagy egv kancaló elcserélhető i:ngy paripulóírh Szabadsajtó-utca 45 szám.
Kellő hathónapos magkocát elcsei élnék 1;'0 kilós hízóért. Róka-utca 18.
(lul selyem szék, asztal, kredenc clndó. Árva-utca t.
Kel ésjéiméter piros plüss bulorbuzatom cicsqréfném női bundáért vagy
kifogástalan varrógépért. Differenciát
I énz.hcn vaav
megegyezés szerint. Jelige:
„Gyártelep-.
Spariierdl tűzifáért elcserélhető,
llirsclil, Kossulli Lajos-sugárut 44b.
Akárláf, hízott libát adok szövet
'•-yleritöért, szőnyegért, ruhaneműért
V asasszenlpéler-itica 5a.
BÜiánanos süldő kukoricáért clcser -Ihelő. Érdeklődni Katona-utca 35,
Ábrahám István
Dohkályhái cserélek bármilyen éleleméri, csetteg tűzifáért, vagy pénzért
Széchenyi-tér 2a., udvar.
Fekele férfiszövetért élelmet adok.
Szentháromság-utca 07.
Kifő táslalan szörmebéiéses férfiI /kecs elcserélhető tűzifáért. Somogy iulca 22, löldszint.
S6I adok mézért, varrógépet női kelékpárért Szentháromság-utca 71.
Egy hálószobabtilor részben élelemért eladó, ösz-utca 23.
Kellő ablakra való függönyért
is egy garantált pockos kutyáért zsirt
adunk. Mebclshergtelep, Zentai-utca 50,
Geráné.
2 , l-es Standard rádiómat elcserélném keményszárn magaskérgü csizmaért. Jetige: „Megegyezés szerinl".
Gramofenlemeit cserélek és veszek. Jelige: >SIóget..
EcrEöllönyl kisebb termeire eladok tűzifáért. Somogyi-u. 20, I. ö.
Aszlallüzhelyei, télikabátot, ruhát,
diszuócrf. Iáért cserélek. Somogyftejep XIII. utca 792, délután 3 órától.
Zsirl, szalonnát, lisztet, pénzt adok
kártológépért. Ajánlatokat »Prima*
5-ös lámpaúvegért adok 4 kiló burgonyát. Cim a kiadóban.
Fekele télikabát fáért vagy burgonyáért eladó. Boldogasszony-sugárul
lü, III. 1 4 .
Cukrai, élelmiszert és pénzt adok
<vkebeli (11-cs) férfizoknikéri, seJycmharisnyáért (9 és feles), pizsáinaes meleg pongyolaanyagért. Püspökutca 11b.
Elcserélném ágy és fehernernüeket
élelmiszerekért, sóért. Lengyel-u. 2G.
. 70 kilós jó malacot, bort adok száz
;" Z Í r „ pa P nká ért. vagv ennek megfelelő
vuzott paprikáért. Alföldi-utca 38. Érd.
kozott, vany este

SzöílőlörköSyl,
borseprői« cet rét
megbízásból

vásárol

KucsTia Mihály
borpiucészetc
Szeged, K o s s u t h L a j e s - s a g i r n t 2 1 .

Telelő i: 5-3J és 1-23.

E i p ő f e l s ö r é s z k é s z i l é s t vállalok. Báró
Jósika-u. 24, fodrászüzlet.
R e d ő n y ö k szakszerű javítását vállalja
Bnlorozell szobát, lehetőleg kulon- Redönyipar. Nagy Zoltán, református
bejáratut keres magányos ur, árban palota (Anna melegforrásnál)
K a n y l i a k e r l é s z e l n e k 25 hold föld
megegyezünk Ciinet kércin Attila-u. 5.
gyümölcsössel feleskcrlésznek kiadó.
Lázár ingatlan irodában leadni.
E l c s e r é l n é m budai (pasaréti) ép, Berényi, Algyői Farkirét 2.
Egy fehér pincsikutya elveszett. Kémodern 3 szobás lakásom hasonló szerem a b. megtalálót, jelentse Tavaszgediért Jelige: Tavaszra.
Értelmiség mellé lakótársat keresek. utca 5, ahol illő jutalomban részesül.
Ugyanolt zsírosbödön eladó. VárszegiSzalymazi szőllőkben orvosi diploné, Boldogasszony-sugárut 25.
mám elveszett. Megtaláló jutalomban
Egy szoba kiadó idősebb házaspár- részesül. Címem: Dr. Seri István Debnak vagy idősebb férfinek. Cserepes- recen, Auguszta-szanatórium.
sor 11.
T ö m n i v a l é jószágot vállalok feléBntorozolt szoba tisztviselőnőnek ből, kukoricát adok krumpliért. Szeketeljes ellátással is, részben természet- resné, Puskás-utca 27b.
beniekért kiadó. Szent György-utca 4 - 6 ,
Rádiókat veszek legmagasabb úrban.
földszint 10.
Javítást vállalok. Farkas, Tisza LajosHázaspárnak takarításért lakást, körut 61.
fizclést adunk. Jelentkezni RóniaiMnsásl, stb. munkát vállalok napkörut 21.
számba. Oroszlán-u. 6 Házmesterné.
Magasföldsttnles szoba, konyha,
K e r e s e k kukoricadarálót,
melyet
előszobás lakásom elcserélném hason- géppel lehet hajtani. Jelige: »Ncm kélóért. Jelige: „Csere".
zihajtásiit.
Kertes magánházhoz juttatok igényFelesbérlelbe
adóm veteményes
jogosultat, aki tűzifát vagv élelmet gyümölcsösömet. Mézcrné-iroda, Hortudna adni. Ajánlatokat „Becsületes thy Miklós-utca' 2.
megbízható" jeligén a kiadóba.
Szemtelszedésl vállalok. Érdeklődni
Kis magánházat keresek bérbe, búzával, kukoricával, pénzzel fizetnék. Fodor szállítónál, Fekc!esas-u. 17.
Tóthné, Kismarlon-u. 23a (sarok), KálKetté, csetteg 4 hold föld konyhavária mögött.
kertészetnek feléből kiadó. Gedó során
Kttlönbejáralu bútorozott szoba 112. szám.
türdőszobahasználattal 1—2 személy
Bármilyen rossz, piszkos paplanát
részére kiadó. „Kifogástalan" jeligére. újjá készíti Bokor paplanipar, Polgár3 szobás modern lakésotna' igény- utca 11. Gyapjutépést, kártolást vállajogosultnak átadnám. „Azonnal" jeligére lunk.
Gyapjnfonásl, kár tolást élelemért
É l e l m e i és tűzifát adok annak, aki
kétszobás lakáshoz juttat. „Sürgős" vállalok. Angóraszőrt, birkagyapjut veszek. Fonál eladó. Szatymazi-utca 6.
jeligére.
Melyik b f r l ö , vagy házigazda lenne
hajlandó 1 szobás lakrészt (különbejáralu előnyben) házaspárnak kiadni.
Magasan jutalmazom, megegyezés szeFelhívom mindazon legalább öl
rint. „Igényjogosult" jeligére a kiadóba.
munkást foglalkoztató iparvállalatokat,
amelyek az iparügyi miniszteri biztosi
hivatalhoz (Vörösmarty-u. 3. sz.) havi
termelésüket, stb. adatokat bejelenteni
Jómcgjeleaésü 30 éven aluli állami kölelcsek. hogy október liavi jelentélisztviselő hivatali elfoglaltsága foly- süket legkésőbb november 4-ig tegyék
tán megismerkedne hozzáillő jókc- meg. Iparügyi min. biztos.
délyü leánnyal egyelőre' szórakozás
•
és megismerés céljából, később náA forgalmi adók fizetésének njabb
zasság lehetséges. Jelige: »Pontos szabályozása. A pénzügyminisztérium
cim«.
1915. október 23-án 196 769/1945. Xt. b.
P. M. sz. alatt kelt rcndcletcvGl az árak
Fialal leány hozzáillő úriember is- állandó
emelkedése miatt a forgalmi
meretségét keresi házasság céljából. adók befizetését
akként szabályozta,
Egyelőre csak levelezne „a lélek a fon- hogy
az összes nem átalányozott, tehát
tos" jeligén.
akár bevételek, akár kimenő számlák
84 éves, minden tekintetben kifo- alapján bevallás mellett adózók 1945.
gástalan urilcány megismerkedne kizá- évi november 1-től kezdve mindenkor
rólag házasság céljából absjttuje jjh- az előző havi forgalom után kiszámított adóösszeg 15-15 százalékát novemcinbcrrel. „Titoktartás" ie*ll
ber, illetve a következő hónapok 5 ,
32 éves intelligens, rendezett körül- 10 , 20., 25. és 31. napján előlegként kömények közölt élő kereskedő özvegye telesek a forgalmi adóhivatal csekkkeresi hozzáillő úriember ismeretségét számlájára befizetni, az egyes tárgyhó35—40-ig „Üzletasszony" jeligére.
napokat követő hónapok 15-ig, tehát
Házasság céljából 40—45 éves jó- havonta egyszer kötelesek bevallást belelkű úriember ismeretségét keresem. nyújtani és azt az összeget, amely a
fenti előleg befizetése után mutatkozik,
Jelige: „Keresem a boldogságot".
befizetni. Az 1915. október tárgyhóra
Értesítem t vendégeimet, hogy va- esedékes forgalmi adót 1945 november
sárnap és hétfőn zárva tartok Hungária- 15-ig kötelesek bevallani és befizetni.
szálló.
Felhivja
a hivatal az adózókat,
Aranyal, briliánst, ékszereket, ezüs- hogy a fenti rendelkezésnek pontosan
töt, kar- és zsebbeli órákat vásárolok tegyenek eleget, nehogy büntető követLaczkó, órás cs ékszerész, Kárász-u. 14. kezményeknek tegyék ki magukat.
Forgalmi adóhivatal.
Angolt, németet, zongorát tanítok
gvors haladással. Klebelsberg-lér 3.,
földszint, 4 —3 között.
Élclncszcrlmilalás. Hivatkozással a
Francia órákat ad francia anya- C95G—1915. szánva hirdetményemre
nyelvű fiatal hölgy. Teleki-utca 14.
felhívom az érdekelteket, hogy noGyors-gépírást tanít rövid idő alatt vember ÍO-ig a 9, 10, 11, 12 és XX.
tanár. Jelige: „Okleveles",
jelü jegyeik beváltását mindén körül„Tenrré" Takarilási Vállalat vállal mények között intézze el, mert c jelakás-, üzíettakaritást jutányosán. Báró gyeket november 10-c után beváltani
Jósika-ulca 39
nem lehet.
Z o n g o r a h a n g o l á s t és javítást vállal
November 10-e ulán a Közellátási
Kállay, a zenede hangolója. Szilágyi-u. 4. Hivatgl ujabb nagymennyiségű élelBertalannál egy hold gyümölcsös miszereket o s z t
a jelenlegivel azofelesbe, vagy bérbe kiadó. Pallavicini- nos feltételek mellett és már eíért Is
utca 5., földszint.
kívánatos, hogy a fcnlemlitctt jegyek
Ü z l e t h e l y i s é g e t vennék a belváros- beváltása eddig az időpontig megtöfíban Jó ár" jeligém
•<-j:
tenjen. Illvalalveret*

Lakás

Hivatalos fiözíeiüéiivek

Különfélék

\Nagyiván

ur

Nagyiván János ur. hyiltun be*
szél. Siránkozik, hogy rengeteg embert börtönbe hurcolnak ártalla=

~

nul. H a a F-ügtellen

uralomra jón, ezeket ki fogják srabaditani é s helyébe azoka* teszik,
akik odavalók. Az adónak terményben való fizetése elleti agitált é t
azt kérdezte, hogy miért ncui terményben fizetik az adót a gyáriparosok is. Nagylván url Talán fi
kommunisták akadályozzák meg a
kisgazdapárti
pénzügyminisztert
abban, hogy ezt végrehajtsa. Talán
abban is a kommunisták akadályozzák meg a pénzügyminisztert,
hogy a gazdahitelt folyósítsa az u |
gazdák megsegítésére, dc a gyáriparosoknak 50 százalékos kölcsön!
adott. Talán & kommunisták kényszerítették a pénzügyminisztert arra is, hogy inflációt csináljon, é s
tönkre legye az egész magyar gazdasági életet. Vagy talán abhant
is a kommunisták akadályozták
meg a pénzügyminisztert, hogv fi
kisnyugdíjasok illetményét
kltf
zesse?
Azt hisszük, inkább fi Nagyivá*
János-félé »hazafiak* ludasak ebben, akik szerelnék fasiszta barátaikat kihozni a börtönből. Ugy
látszik, nem elég Nagyivánnak egyi
sikkasztó fiskális, egy sváb nyilas
és egy kirúgott tábornok a vezérkarában — szeréin6 bővíteni azt
még egynéhány bórtőntőIlelékkeL
Nagyiván ur Tápén izgatott n
beszolgáltatás ellen. Mint igazi kisgazdapárti ihazafic éheztetni akarjfi
a városok dolgozó népét. Usrit Tápén, hogy a szegedi dolgozóknak
annyi élelmiszer se 7 u s s o n > rofnt
amennyi még van ma. Éhezzen fi
város népe é s dagadjanak a jólétben élő Nagyiván-féle zsirosparam*
tok — igy gondolja ó. Uszításának
csak egy eredménye lehet: ha ®
Nagyiván-féle nagy gazdák nem adják bc a beszolgáltatásra kötelén
terményt szépszerévcf, elveszi tőlük a demokrácia "ökle. Igy mondlfi
ezt tegnap' Budapesten Rákosi Má1
tyás.
Krajkó András
Felhívás! November 7-én az országunkat felszabadító Szovjetunió
legnagyobb ünnepének 28-ik évfordulója lesz". Felhívom a város lakosságát, hogy november f>-án délutántól november 8-án estig házaikat vörös és magyar nemzetiszínű zászlókkal díszítsék.
Különösen felkérem a Dugonicstér, Kárász-utca, Széchenyi-tér, Takaréklár-ütca, Tisza Lajos-körut, Szent
György-utca é s Vásárhelyi-sugárul!
háztulajdonosokat és lakosokat, hogy
házaikat, illetve lakásaik ablakait a
fenti időpontban diszitsék fel. D é a e a
polgármester.
«
Közhírré t e s z e m , hogy a mentők
által eszközölt betegszállítási dijakat n
mai naptól kezdve esetenkint 600 pengőben állapttom meg. A mentőszolgálat
változatlanul csak a város belterületére
és a környező telepekre terjed kL
D é n e s polgármester.
e.
F e l h í v á s . A közönség könnyebb tájékozódása érdekében felhívom a háztulajdonosokat, hogy a házaikról
hiányzó házszámtáblákat pótolják, illetőleg a megrongáltakat a mai viszonyoknak
megfelelő módon hozzák
rendbe. Dr. Pálfi, h. polgármester.

Figyelem! Saját érdekében engedélyes céggel cíánoztasson. Bertalan
mérnök, Maros-utca 15.
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