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Megkezdődött
akülügyminiszterek
moszkvai értekezlete

\ fegyverzaj elcsitulása ntán az
első nagy zenei eseményre vasárnap
került sor Szegeden, ebben a sok
gonddal-bajjul küzdő városban. A filharmonikus zenekar hangversenyével
Szeged arra a kulturális magaslatra
Bevin angol külügyminiszter szerint az atomenergia kérdéseit
politikai
k-ndüll ismét, amelyre olv szívósan és
vonalon
tárgyalják
Moszkvában
kitartó akarással formált igényt hosszú
időkön át. Alig egy esztendővel a végAnglia kivánja a politikai kérdések összejövclelt a tárgyalási alap
ip meavi(Moszkva, december 17) Bevin ankimerülésig elcsigázó, borzalmas hánegáHfpiboni befejezése után Szegeden már gol külügyminiszter Moszkvába érke- megoldását olyan módon, ahogyan lágitásának és az ügyrend me
megszólalhatott a múzsák legszelídebbje zése után elmondotta a sajtó képviselői arra az újjáépítésnek szüksége van. tásának szentelték.
cs legigéuyesebbje, u tiszta és magasz- előtt, hogy reményekkel néz az Egye- Elő akarják segiteni a nemzetek jóA Reuter-iroda moszkvai tudósítója
cs haladási
akarnak az szerint a három nagyhatalom küttkgytos zenckóllészet. Beethowen csodála- sült Államok és a Szovjetunió külügy- viszonyát
épitő
munkában.
Az
értekezletnek
egyébtos harmóniában és a fenséges gon- minisztereivel való találkozása elé. Az
minisztereinek hétfőn délutáni megStdolatok sugárzó fényivében ragyogó atomenergia ellenőrzése ügyében ter- ként felderítő szerepe van. B m n fi- szélesétől konkrétabb
tárgyalásokat
ő ' felolvadó elsö szimfóniája szólha- vezett megbeszélésekről annyit mon- gyelmeztetett arra, hogy a világ ször- várnak a vasárnapi előkészítő eszmetott a megsebzett. és meggyötört tel- dott, hogy politikai vonalon foglalkoz- nyű rossz helyzetben van és a törté- csere után. A külügyminiszterek és
Reméli, hogy előre- nelemnek c szakaszában a dolgokat nem munkatársaik
kekhez azon a gyógyító és emberségre nak a kérdéssel
katársaik vasárnapi
tárgyalásaid
elintézni. igen barátságos légkör jellemezte. f f f T f )
ébresztő hangon," amely egyedül ennek haladást érnek el néhány olyan kérdés leliet pusztán formaságokkal
Byrnes, Bevin és Molotov vasárnap
•a sokat szenvedett szellemóriásnak sa- megoldásában, amellyel a világnak most
- oOo
délután ült össze első izben. Az első
jatja : Vivaldi D-moll Concerto grossojá- szembe kell néznie.
nak szélesen hömpölygő, erőteljes hullámai és játszí vibrációi, Borodin búsongó, borongós színekkel és szürkés
tónussal megfestett remekművű középazsáai pasztájának messziről, valahonnan a mi multunkból is visszahaugzó hangjai, Wagner erőteljes, diadalmas és a megtisztult lélek ujjongását harsogó Tanuháuser-uvilányának
szépségei és a mi Bartók Bélánk két
ragyogóan szellemes, az impresszioA török válaszjegyzék letagadja, hogy az ankarai tüntetéseken
nista fölényes, megkapó vonalvezetésévet felépített zenekari portréja ringatta
szovjetellenes kifakadások
történtek
egy békés, szebb, tökéletesebb világ
tgezetébe a sok-sok
nyomorúságba,
A szovjet kormány nem találja kielégítőnek a török
válaszjegyzéhet
küzdelembe, szenvedésbe és gyászba
belefáradt sziveket. A kultura, a szelmány nem hunyhat szemet Uy kifordult elő. Szó sem lehet arról, hogy
(Moszkva, december 17) Winogralemiség eljövendő világának varázslala dow ankarai orosz nagykövet december
rívó magatartás felett és a török
a tőrök kormány felelős.
vo|t ez, amely a rettenetes technika nyolcadikán jegyzéket nyújtott át a kormányt leszi felelőssé az eseméA török külügyminiszter a jegyzékkorszakának romjain fel kell hogy török külügyminiszternek. A jegyzék
nyekért.
átadásnál azt a javaslatot tette, bogy
épüljön.
két jegyzék tartalmát egyszerre teszerint a szovjet kormány arról érte
A török kormány válaszjegyzékben agyék
közzé a sajtóban. Az orosz nagysült, hogy u december negyediki tün- kijelentette,
bogy a lefolytatott vizs- követ kijelentette, hogy az orosz korEnnek a romokon felépülő ígéret- tetések aíkalmábói szovjetellenes kijegálat
szerint
a
tüntetés
tisztán
balpománynak ez ellen nincs kifogása, ha
íótdnek kivivasához is hősiesség kell. lenlések hangzottak el. A tüntetések a
Talán nem kevesebb hősiesség, mint Szovjetunióval szemben kétségkívül el- litikai jellegű vott és csupáa a közvé- a török kormány ezt szükségesnek farilemény egy részének ellenzéki akarata ja. A szovjet kormány
azonban leiahhoz, hogy túléltük — akik túléltük lenséges jellegűek voltak.
jutott kifejezésre egyes török újság- emet le, hogy a tőrök kormány
aáituaa
- - a történelem legnagyobb anyagcsaírók
álláspontjáról
szemben.
KijelenA
törők
rendőrség
nyilvánvalóan
nem kitlégtlö. mivelhogy tényeket prótaját, hogy cpilhessünk a romokon.
tette még a jegyzék, hogy a tünteté- bál letagadni.
támogatta a tüntetőket és sentmit
Es alig egy esztendővel azután, hogy
sem lett a szovjetellenes kilengések
sek során valamely külföldi hatatom
a fegyverzaj elcsitult Szeged felett, ma
— oQo~megakadályozására. A szovjet korellen iráoyuló jelszavak kiadálása nem
már ott tartunk, hogy a hívőknek és
épiteni akaróknak hősiességét a kultura fe.Mmasztására, újjáépítésére használhatjuk fel
A Szegedi Nemzeti Színház fűtetlen
uéeőterén ott szorongtak a szelíd szépségekre és szellemi táplálékra m á r
apnyira kiéhezett emberek s csak ugy
szívták magukba az áldott muzsikát.
Európa háltérbe szorult Amerika
és Ázsia
jelentőségének
És valamennyien, akár a szellemi, akár
a fizikai dolgozók táborához tartoztak
növekedésével
légyen, egyformán a legforróbb elismeréssel adóztak azok na t; a hősöknek,
(London, december 17) Az Egyesült szervezetének székhelye az Egyesült sága növekedett, erzel szemksn az euróakik Mikabálban, hócipőben, vörösre Nemzetek szervezetének előkészítő bi- Államokban legyen, a News Chroniclc pai szárazföld s másad ik helyre került.
fagyott, de a szellem tüzének melegé- zottsága elfogadta a végrehajtó bizott- rámutat arra, hogy a világ súlypontja
A Dailg Express szerint á székheiv
töt kiengedő ujjakkal, alázatos lélekkel ságnak azt a javaslatát, hogv a szerve- helyet változtatott. Századokon keresz- megválasztása által az Egyesült Nemszolgálták az örök szépet, a kulturát, zet székhelye az Egyesült Államokban tül Európa vott a világ ügyeinek köz- zetek szervezetének
légköre sokkal
a zeneköltészelet. Mert a jól fűtött, ele- legyen.
pontja s most a főszerepet Északamerika, egészségesebb lesz és az újvilág eszmégáns, ravasz világítási effektusokkal
Azzal az elhatározással kapcsolat- a Szovjet és a Drit birodalom fátsza. nyei elősegíthetik, hogy az óvilán <
felszerelt newyorki, vagy londoni Con- ba u, hogy az Egyesült Nemzetek állandó Északamerikának
és Ázsiának fontos- szanyerje lelki egyensúlyát. (MTI)
cert House csillogó termében áldozni
a múzsáknak szép dolog, de — nem
hősiesség. A szegedi filharmónikus zeVisszakapjak
nekar dirigense és valamennyi layja
ncmosmk liiiivész, ac hős is s mint ilyen,
Németországba
hurcolt
kétszeres elismerési érdemel Ök azok,
akik most jeges teremben, otthon pemozdonyainkat
dig fűtetlen szobában, sok gonddalbajjal küzködve elindulnak a'demokráés vagonjainhat
oia szellemi mesgyéinek feltöretlen
ulain. ék a megújhodó és újjászülető
Leltározzák it németek álla! elrakott
népi kulim a pionírjai, akiknek a művasali anyagól
Szeged és Újszeged aözötti összeköttetés
függ
veltségre vágyó magyar nép köszönete
cs hálája kiiar. De a köszönet valaBudapest, december 18. (Saját tud«
a teherforgalmi
átjáró
megépítésétől
mennyiüknek szivükben lakozik, a musilónk telefonjelentése)
Brüsszelből
(Szeged,
december
17)
Szeged
város
még meg az ujjáépitésügyi miniszté- érkezatt jeleulés szerint aa európai
zsika szent, alázatos szeretetében és
abban a boldogító tudatban, hogy jó legsürgősebb problémája, hogy biz- riumtól. Ezért Dénes Leó elvtárs, pol- központi szárazföldi szállítási szervezet
tosítsa Szeged és Újszeged között a gármester Gerö Ernő elvlárs, közleke- legutóbbi ülésén elhatározták, hogv
munkát oéyczlek.
teherforgalom megindulását.
Ehhez désügyi miniszterhez fordult, aki vasár- sürgősen Ieltároztatják azt a vasnti
Ezt a jómunkát pedig akkor tetézik pedig az kell, hogy a vasúti hidon a nap táviratilag
utasította a szegcdi
(ke igazán ha tudásuk és hősi akara- teherforgalmi átjárót a MAV elkészítse. üzlelvezelöséget, hogy u hídépítési mun- anyagot, amelyet a németek Kurópu
uk instrumentumait, amikkel ilyen A MAV szegedi üzletvezetüségo Cserla kát azonnal kezdjék meg. A város a különböző részeibe szélbnreoltak. Ezek
vinsaocsodálatos hatást képesek elérni, elvi- főmérnök utasítására ezt a munkálatot szükséges faanyagot már rendelkezésre használható részeit aznlán
régebbi
tulajdonosaiknak
szik a gyárak cs üzemek munkásai felfüggesztette és arra kérte a várost, is bocsátotta. Reméljük, hogy az üzlet- juttatják
krtzé is Találjanak módot arra, hogy hogy a munkáiulokhoz szükséges 105 vezetőség nem fog tovább szembehe- Igy remélhető, hogy a jövő év folyamán a német megszállás alatt vott ora nincstelen kólkézi dolgozók is me-millió pengői előbb fizesse ki.
lyezkedni a miniszter utasításával és szágok visszakapják mozdunvaikut é.
legedhessenek ezen a rideg léten a muA városnak nem áll módjában ezl azonnal hozzáfog a hidátjáró elkészí- vagonaikat. Ez a megállapodás Magyar
zsika lelket nyng'ató hőhullámainál.
ez összeget kifizetni, mert nem kapta téséhez.
országra is vonatkozik.

A Szovjetunió erélfes hangú
jegpéke a török kormányhoz

Amerikában lesz az Egyesült Nemzetek

Gerö eivtárs közlekedési miniszter
táviratilag utasította a szegedi
üzletvezetöségst a hídspitési munka
azonnali megkezdésére

Karácsonyi

Minden ellátott szolgáltassa be
élelmiszerjegyeit és fölösleges
Nemzeti Segélynél
(Szeged, december 17) A N e ™ " "
készleteit!
Segély 'zékházában vasárnap délelőtt
ünnepély

a

szegedi

Uríesonyi ünnepélyt

ame1y-

«artottak
nek keretében a Nemzett Segélv hadlíowfozoltai karácsonyi ajándékban részesültek. A bensőséges, hangulalu ünnepségen ecv hadigondozott mondott
kőzetet

a

Nemzeti

Segély

nemes

munkájáért és a hadigondozottak iránt
tanúsított gondoskodásért, v.lána in, -Jfíy i ászíó móravárosi plébános tartott beszédet. Beszédében kiemelte,
hocv a Nemzeti Segélyből az ajándékokon kivül három fontos dolgot visenrk magukkal n szolidaritást, a segiiminkarAst fs végül a szeretet, lóságot.
tiz utótibi Rvőzni fog, ha nem liiánv óznak a jóakaratú emberek.
Kiliánfalvv Béla kis hadigondozott
fin karácsonyi verset szavalt, majd
Svnla .íózsefné a Nemzeti Segély pror ,a - .ndaosztálvának vezetője emelkedett
hangú beszéd kíséretében kiosztotta
ajándékképpen azokat az utalványokat
a m e h e k e t keddtől kezdve a hadigondozottak a Nemzeti Segélynél bevált
hatnak egyelőre babra, borsóra, lisztre
burgonyára, gyufára, olajra. Mindenki
boldogan távozott utalványaival, hiszen
ez többet ér ina, mint bármilyen más
a j á n d é k A karácsonyi aiándékkiosztási
ünnepélv hangulatából és eredményeiből i« kétségen felül megállapítható,
hogy & Nemzeti Segély hivatása magaslatán áll és a mai ínséges időkben
áldozatos tevékenységgel veszi ki részét
» segítés és újjáépítés nagy munkájából

Ma reggel megkezdték
Endre László, Jaross
Andor és Bahy László
háborús biingyének
tárgyalását
Budapest, d e c e m b e r t ? . (Saját tudósilénk telefonjclenlése). Hétfőn délelőtt
megkezdődött Budapesten a zeneakadémia nagytermében
Endre László,
Jaross Andor és Baky László h á b o r ú s
föbünósök ügy ének tárgyalása. Amikor
ez a három háborús gonosztevő a tárgyatóteremben megjelent, a közönség
haragos kiáltozással
fogadta őket. A
személyi adatok felolvasása után az
elnök felolvasta a vádiratot, amely
Endre Lászlót háborús és népelienes
bűntettekkel vádolja
A Jaross Andor elleai vádirat szerint Joross indítványozta, hogy a zsidó
internálóláborokat ((a bombázások idején c Icgvcszétyczettebb gyárak és üzemek maié helyezzék, hogy igy az aagotok bombázásaitól ezeket árterületeket
megkíméljék. Ismertették Jaross Andor
beszédeit, cikkeit és ezekből is kitűnt,
hogy Jaross o leglelketlcncbb háborús
uszítók egyike volt.
Ezután került sor a Baky László
eileui vádirat felolvasására. Baky László
Szá'.así államtitkáraként tevékeny részt
vett a deportálások embertelen véghezviteléber. Egyik fő része volt abban,
hogy a deportáltak közül sokan élelem
és viz nélkül már ae uton meghaltak.
A lárgvalást kedden délelőtt, folytatják;

Mozik

műsora

Belvárosi Mozi
Mi és a következő napokon a legszebb magyar filmek sorozatából
Mariba. Szívderítő, szemet-lelket gyönyörködtető magyar filmvígjáték. A
főszerepekben Berezel Zitta,
Szepes
fis
Jávor Pál. Előadások kezdete
tét 3 negyed ő és 6 órakor.
Jón a legnagyobb amerikai filmcsoda Cnagadin. Viktor Mc. Luglen
Széchenyi Filmszínház

Ma és mindennap bemutatjuk ns u j
nngol vUágfilmet: Fényjelek Algírban.
Azonkívül n kiaérő műsor. Előadások
kezdete fél 3, negyed 5 és 6 órakor.
Jón december 20-án: Allah kertje
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A Nemzeti Bizottság
péntek délután tartott ülésén állást foglalt a
szegedi élelmiszerkészletck
igazságos
eloszlása ügyében. Felvetődött annak
lehetősége. Iiogy népi bizottságok kutassák fel a magánháztartások
fölös
készleteit, hogy a kisemberek ellátását
ezekből a fölöslegekből
minél jobban
biztosítani lehessen. ' A
tanácskozás
során az volt a cél, hogy n meglevő
mennyiség igazságosan kerüljön fel-

,

V

„Ilonka

kapitány"

Aki ismerős volt a régi szegedi
rendőrség berkeiben, emlékszik még
, Ilonka kapitány"-r» A hírhedt Buócz
főkapitány még hírhedtebb titkárnőjéről van szó A titkárnő szava sokszor döntőbb volt mint Buócz u r
tiezttftrsaié. Javaslatára embereket
oszlásra. A Ncmzcli Bizottságnak cz!
holveztek rl, vagv dobtak ki állásuk« határozatát úr. Pálfy György főisbók Innen ered a félelmetes (•sztélétpán intézte désirr felterjesztették
n
adás. hogy ,,'lonka kapitány". Amikormányhoz
és « végrehajtásra
vokor t ü l l októbprélipn Ilonka talpa
natkozó' intézkedésekre
ti kormány
alalt s kezdett égni a talaj, jobbnak
jóváhagyása ntán kerül sor. A korlátta Pécsre menekülni. Pécsen anmány 'Aváhaggdsn — nem vitásan —
nak r e n d j e és módja szerint feleskürövidest n megérkezik,
dr addig is
dött Szálasira. Egy napon megérkeminden ellátott saját érdekében szolzett Buócz Béla akkor m á r vidéki
gáltassa hr élelnus'.rrjegyeit
és kl szrőkanilány rádiógramja, amelyben
irtéit.
inngahoz "kéreti titkárnőjét.
A titkárnő azonnal útnak indult,
időközben azonban a Vörös Hadsereg
csapatai bekerítették Budapestet ésigv
Zalaegerszegre krríilt. Innen szállingózott vissza Szegedre, m a j d egv
szép napon eltünk A közelmúltban
ismét megjelent, mint Sziinon altábornagy vidéki főkapitány titkárnője. Most a kérdés az, hogyan került a reakció hü kiszolgálója a Szálasira esküt lett kapitány-kisasszony
a d c m o ' r a t i k u s rendőrség köteléa vele rokon császári családra és makébe ? A másik, hogyan tett a degára n császárra is, akinek a herceg
mokratikus rendőrség vidéki főkapia legbizalmasabb tanácsadója
volt
tányának t i t k á r n ő j e ? Talán csak nem
A Konoyc-család éppúgy - , mint az uralugv, hogv a Buócz által kúldótt
kodóház, a Napistentöl származtatja
rádiogrammal most jelentkezelt. Kímagát és egyike azoknak a családokváncsian várjuk ..Ilonka kapitány"
nak, amelyek leányai közül választották
pályafutásának további részleteit és
feleségeiket a császárok. (MTI)
legfőképpen bukását

Öngyilkos lett Konoye herceg,
Japán volt
miniszterelnöke

A japán császár

rokonának
halá'a

(Tokió, december 17) Japán jelenlés
szerint Konoye herceg szombaton öngyilkosságot követelt cl. Megmérgezte
magát és meghalt. Konoye három Ízben volt Japán miniszterelnöke, halála
idején pedig, mint n háborút felszámoló
tanács tagja, tárcanélküli miniszter volt.
Konoye herceg halála nagy csapás

cs

bizalmasának

A Magyar Kommnnisla
Párl
a kormányzat
ösztönzője
és a magyar parlamenti
munka
meggyorsitója
Mozgósítja a népmilliókal a parlamenten kivül
a demokralikus
szervekben - Tombácz Imre
nemzetgyűlési képviselő elvlárs
beszámolója
a Belvárosi
Moziban
(Szeged, december 17) Vasárnap tartani. Nagy tömegben gyűltek össze
délelőtt nagyszámú érdeklődő gyúlt pártunk helyiségeiben az alsóközponti
össze a Belvárosi Moziba, meghallgatni elvtársnők és elvtársak A beszámolót
Tombácz Imre ^elvtárs, nemzetgyűlési hosszas beszélgetés clözie meg. amikor
képviselő beszámolóját. A hallgatóság a jelenlevők elmondták gondjaikat, basoraiban ott láttuk mindazokat, akik- jaikat. Érezte mindenki, aki ott volt,
nek Tombácz elvlárs képviselőjük, a hogy tényleg a nép képviselője jött el
kopott, hiányos öltözetű gyári mun- számot udni a népnek, mit végzett Már
kásokat, az értelmiség egy vékony, de lassan esteledett, amikor elkezdődött a
annál komolyabb rétegéi.
Komócsin beszámoló, (tt hosszasabban a földMihály elvtárs elnöki megnyitója után r e f o r m végleges befejezéséről szólott
lelkes éljenzés és taps közepette kezdte Tombácz elvtárs.
meg Tombácz elvtárs beszámolóját.
Lelkes tapssal fogadták, amikor kiBevezetőben foglalkozott az ideiglenes
jelentette, hogy a nu pártunknak az az
nemzetgyűlés jelentőségeivel.
álláspontja, a falu természetes
jogérzéAzután részletesen kitért az összes kére kell biznia fáidreform
befejezését.
időszerű gazdasági bel- és külpolitikai Azzal végződött a beszámoló, hogy a
kérdésekre. Hangsúlyozta, amit pár- jelenlevők megfogadták, amit hallottak,
tunk vezérszónokai is aláhúzlak a par- elmondják másnak is, hogy Alsóközlamentben, hogv most m á r szavak he- ponton mindenki tudja, a nép Igazi képlyett tettekre van szükség. Sürgős fs viselői, a kommunisták mit csináltak a
kemény rendszabályokra van szükség a képviselőházi ülésszak rövid ideje alatt.
pénzügyi és kőzélldtdsi kérdések meg- Egy jócspmó o. vosiásra váró panaszoldásánál. Igazságos eloszlást akarunk szal és azzal
tuv vi »v »iu-'i u nuw |miiaaf.~
a kevés életem és iparcikkek
igénybe- Tombácz znl a meggyőződéssel távozott
vételénél. Amikor a közellátási és pénzelvtárs, hogy nemcsak a váügyi kérdésekről beszélt, állandó közbeszólásokkal, elkeseredett kifakadásokkal bizonyította a hallgatóság, hogy
itt valóban tettekre vaa szükség, mert
elérkeztünk a várakozás legszélső határáig. Kenuér, kenyér ét harmadszor
Srijjjoraoit ellenőrzik
is kenyér kell. Nem lehel tovább várni.
zugárusokai
A reakció elleni küzdelemről szólva, és büntelik a
hosszasabban fejtegette a rendőrség
A szepedi rendőrfőkapitányság vetisztikarába és a hadseregbe befészke- zetője, Diczfalussy Ferenc vezérőrnagy,
lődött reakciósok arcátlan magatartá-|az
inagatartá-,
alábbi rendeletet Adta ki:
J
sát. A hallgatóság soraiból sűrűn lehcTudomást
™"
*
szereztem arról, hogy a
tett h a l l a n i a Béke-utca és kényszer-'Marx-téri
yszer-*»iarx-ieri zsibpiacon sok az Iparengemunka emlegetését a visszaszivárgott délynélküli árus. Aki a zsibpiacon üzletfigurákkal kapcsolatban.
szerű tevékenységet Iparigazolvány nélBefejezésül a következőket mondta kül folytat, az kihágást követ el és
Tombácz e l v t á r s : A Magyar Kommu- fi hónapig terjedő elzárással büntetendő.
nisla Párt, mint ujtipusu tömegpárt, a
Azonkivül az árut, amelyre nézve a
kormányzat
ösztönzője és gyorsítója a kihágást(elkövették, elkobozzák, továbbá
parlamentben.
A népmilliókal
mozgó- a kihágás elkövetőjével szemben a
sítja a parlamenten kivül, a szakszerve- büntetőjogi felelősségrevonáson felül,
letekben, a nemzeti bizottságokban,
a rendőrhatósági őrizet alá
helyezésnek
törvényhatósági
közgyűléseken
és a (internálásnak)
is van helye. Az a kiháközségi képviselőtestületekben
a felada- gás miatt elitélt, úgyszintén vele közös
tok megoldására. A közellátás megoldá- háztartásban élő házastársa, vagy egv©
sáért, a jó pénzárt, a demokratikus köz- nesági rokona részére as ítélet jogerőre
igazgatásért, a cselekvő helyi demokra- emelkedésének napjától számított 2 éven
tikus szervekben éuitt ki a néppel együtt belül uj iparigazolványt,
illetőleg engea dolgozók szabad, demokratikus
Ma- délyi nem lehet kiadni *
gyarországát.
A kihágások elkövetésének megakadályozása érdekében a zsibpiacol köi©
A lalu
természetes
joggeimmel rendszeresen ellenőristetul foérzékére
kell
blznl u
töld- gom és Jogosulatlan árusokkal szemben
a kihágás! eljárást haladéktalanul foreform
belejezésél
lyamatba teszem és a vele Járó sulvos
V
allalraaztátni
.'i á . r 5.'P . déll » l *«*
Alsókózpontra mellékbüntetéseket is
ment kl Tombácz elvtárs beszámolót fogom az internálással együtt.

Szinház
A

Művészet

Nlinlinrmóa'busok

első hangversenye

Lapunk főhelyén, vezércikkben emlékeztünk meg a r r ó l a hősi munkáról,
amelyet az ujjáalakult Szegedi Filharmonikus Egyesület újjászületett zenekara végzett vasárnapi első hangversenye alkalmával. Ezen a helyen azt a
pompás teljesítményt szeretnénk méltatni és n é h á n y szerény kritikai megjegyzéssel kisérni, amit ezen a hősiességen is lul nyujtott a zenekar és
dirigense.
Jólesően állapíthattuk meg, hogy a
zenekar gyarapodott az előbbihez képest. Kúlöuósen a vonósrészleg erősödött létszámban, hangerőben, hangszínben egyaránt, a ncmzeliszinházi
zenekar kitünö zenészeinek bekapcsolódásával. A fúvós részleg egyelőre nem
éri el a régi zenekar fúvós g a r d á j á t , d e
biztosra vesszük, hogy később ezt is
sikerül m a j d kifcjles'zteni a katonazenészek fokozott bekapcsolásával.
Á vasárnapi hangversenv m ű s o r a
ugy volt összeállítva, hogy "nem igényelt átlagon felüli fuvós-teljesitményt,
igy az előadott müvek hiánytalan élvezetet nyújtottak. A Vivaldi-koncert
tónusos, csiszolt előadása közken alkalmunk volt megismerni a zenekar
kiváló hangversenymesterének, Szerdahelyi Lászlónak szépen szóló hegedűjét,
valamint Bálint Dezső (hegedű) és
C g * . W l . (gordonka) kulturált já-

Mégis talán legsikerültebb volt minden tekintetben Bartók Két portréja
első részének poétikus előadása. A második rész kevésbé sikerült, ebbeu
azonban olyan ritmikai
nehézségek
vannak, amiket ilyen rövid idő alatt
nem lehet megoldani.
Vaszy Viktor karnagy minden elismerést megérdemel, hogy az első koncertet az ismeretes körülmények n ©
hézségci kőzött ilyen tökéletes módon
megalkotta. Fölényes tudással, abszolút
biztonsággal, elegáns stílussal áll zen©
kara élén és igéri a szegedi senekultura
ú j b ó l való felvirágoztatását
(**• f.)
A kommnnisla P á r t falvárosi szervezetének műsoros de Int a aj*. A Magyar Kommunisla Párt belvárosi szervezete Kárász-utcai otthonában jótsikerült műsoros-délutánt rendezett vasárnap. A műsor keretében nagv tetszés mellett énekelt Kőműves Erzsébet
l'ogáuy Zsuzsa operaénekesnő és Nádas Tibor operaénekes. Márkus Lássló
a Szegedi Nemzeli Ssiuház tagja pedig
nagy sikerrel szavalt.
A Szegedi N e m z e t i Szinház megIsmétli u j számokkal .bővitett nagvsikerű irodalmi és zenei1 k b

ia.

.
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ióti intézményei javára december likén
szerdán délután fél 5 órai kezdettel'
Jegyek a sziaház pénztáránál délelöl
és délután 3—5 ig. A ssinhá

PRLMAGYARORSZÁti

jtoso november 12.

Ds Gaulle:

Eurépa-e^eüsulya
Franciaországon
nyugszik

(Páris. december 11) De C.aalte tábornok hílfőn este a francia nemzethez
Intézett rádióbeszédében többek között
ezeket mondolla:
— Ma kél nagyhatatom van Európában Pontos egvensutyt ketl fenntartani
kellőjük között. Franciaország e két
nagyhatalom közölt terül et. Politikája:
Mindkettőjükkel fenntartani a barátságot nyitott szemmel is szabad kézzel.
Mind az ők, m nd a magunk, mind a
Világ jóléte érdekében sajnálkozunk a
Ji öltünk fennálló nézeteltérések felett.
Vissranvertúk függetlenségünket, de két
nagyhatalom közé vagyunk beékelve.
Barátságban kell élnünk mind kelettel,
mind nyugatiul
A nagyhatalmaknak
tisztában kell lenniük azzal, hogy F.up'ina ecvrnsolya Franciaországon nyugjzik. (MTI)

Szegetlen
csak négy fsko^á&sa
van szénszünet

Szakszervezet] h'rek

A moszkvai találkozón segítsék ki
A ped»*é;«»eb szakszervezete csütörtöki közgyűlése közbeiőtt akadályok
miatt elmarad. Az iskolakörzetek, isa világot az ideiglenesség zűrzavarából kolák,
tanügyi hivatalok, belevonva az
(Newyork. december 11) A ményen nyugvó ideiglenes állaNew-York Times vezetőhelyen potból. Az ilyen egyezmény alapfoglalkozik a külügyminiszterek ján élő államokba külső segítség
december 15-én kezdődő mosz- nem jut és a r r a sem nyilik lekvai találkozójával. A lap a ta- helőség, hogy önmagukon segítlálkozót ugy tekinti, mint u<abb senek. A háboruokozta pusztítáigyekezetet a békemű kuszált sért a németek felelősek és itt
szálainak kibocsátására. Ilt az az ideje, Iiogy a szövetségesek
ideje — irja -- hogy
kisegítsék erélyesen hozzálássanak a rcna világol a feggverszüneti
egyez- i ezés munkájához. (MTI)

Meg nem erősített

Anglia és Amerika
hapcsolafaií Franco
(Washington, december 11) Az amerikai
külügyminisztérium
szóvivője
azokkal a hírekkel kapcsolatban, amelyek szerint Truman elnök és Atllee
bril miniszterelnök közös megegyezéssel
abban állapodolt meg, hogy G'J napon
belül megszakítja kapcsolatait
Franco

hirek

szerint

megszakítja
kormányával

tábornokkal, kiielcnlelle, hogy ezeket a
híreket nem erősíthetik meg. Az amerikai külügyminisztérium semmiféle
jegyzéket nem kapót1, a francia kormánytól a Frnnco-korinánnval
való
Kapcsolatokra v o n a t k o z ó l a g . (MTI)

ooo

(Szeged, december 11) A szcffedi tankerületi főigazgatóság
december 1-én rendetetet adott
jti, Itopy mindazon iskolákban,
aliol fa- és szénhiány miatt nem
ludnak tanítani, szüneteltessék
p tanítást, Eddig
mindössze
Begy községi iskolában szünetelt a tanítás időlegesen, mert a
A moszkvai értekezlet
munkaterve
lanutók maguk viszik a fát az
Iskolába, hogy tanulni tudja(London, december li) A Reu- mutatnak arra, hogy a moszkvai
nak
ter-iroda arról értesül, hogy találkozótól nem szabad a most
Anglia, az Egyesült Államok és meglevő feszültség teljes felolMegalakult
Szegeden
a Szovjetunió külügyminiszterei dását várni, de ioggal fellehető,
rövidesen értekezletre
ülnek hogy a vitás kérdések
megbea MaDISz
össze
Moszkvában.
szélése
tisztulást
hoz
a
három
nevelési osztálya
viszonyában
Az
Az „Associated Press" megál- nagyhatalom
(Szeged, december II) A magyar if jukülügyminisztérium
táé barátainak és az ifjúság érvelésé- lapítja, hogy angolszász körök- amerikai
tekintenek a hivatalos nyilatkozata szerint,
vel foglalkozó pedagógusok rés-.!vételé ben bizakodóan
vei megalakult a MADISz Központ: moszkvai konferencia élé. Ame- több más kérdés mellett MoszkNevelési Tanácsa. Célja az ifjúság pc rikai sajtó- és kongresszusi kö- vában
az atombomba ügye is
(itikai és nevelési kérdésekben felmekecül. (MTI) ~
nagy
őrömmel megvitatásra
rülő problémák tisztázása. A nevelési rökben bár
tanács tagjai a következők: Keresztúri fogadták az értekezlet hírét, rá- o q o -

Anglia, Amerika és a Szovjetunió
külügyminiszterei értekezletet tartanak
Moszkvában

Dersó kultuszminiszter. Ortulav Gyula,
p rádió elnöke Zilahi 1-aios, Révai József, Tildy Zoltánné, Msjtálh Jolán,
Hárílos I-aios zeneiskolai tanár, dr.
jánosi Ferenc Iclhészörnagy. Staud
Kéza. dr. Kovács Mátc, Simir.dt Pál,
Üveges Jáno«,
Karácsonyi Sándor,
Trcncséni-Watda.npfcl Iinrc, Béki Ernő.
A tan. es első üicscn a különböző tártadatmi osztályok ifjúságának nevetési
problémájához szóltak hozzá.
A budapesti Nevetés* Tanácshoz hajonlónn Szegeden is folyamatban van
• MXDtóz Nevelési Tanácsának megalakulása. Dr. Madácsv László a Népművelési osztály vezetője, Forgács István tnnitöképzöintézeli tanár,
több
•övezetes pedagógus, művész és tudományos életünk több kiválósága résztyételévet A szegedi ifjúság nevelésének
tavin; untjából igen nagy horderejű
Irzdetnéuyezés,reméljük, olyan sikert
ér majd él, mint azt az ifjúsággal foglalkozok szereinek.

Oeinozik a MaD Sz

A MaDISz szőregi szervezete eddigi
működére alatt számos segélyakciót
hajlott vétre. A Nemzeti Se é y felkéri svre telkesen sietett hadi lo.dyaink
megsegítésére: két heten keresztút naponta meleg ebédet oszlottak ki közöttük A hadikórházban levő katonák
részére gyűjtést rendeztek, amely igen
t z i p eredménnyel végződött.
Szociális teren is szép munkát fejtettek ki: baiat rendezett és a szép jövedelem összegét a falu szegényeinek
megsegítésére ajánlotta fel Most" pedig
•z iskoia részére fog fát kitermelni,
hogy a tanítás fenn ne akadjon, ami a
mai nehéz gazdasági helyzetben egészen
elismerésrcintttó teljesítmény.
Ime néhány dokumentum arról,
hogy e«y kis szervezetben milyen békés munka folyik. Erezzük ezen keresztül az egész M \DISz nagy, neír zctépiiő
munkáját. Epit de nem szóval, hanem
igaz l e t t e l K z e k és ehhez hasontó cselekedetek egy egy légtadarabok az ui
demokratikus Magyarország felépítéséhez.

A hoíapiacot
a Tisza

visszahelyezlek
Lajos'körufra

Egész télen biztosítják a kompszolgálalot Szeged és Újszeged
kőzött — Községi temetkezési váltatat létesül a temetkezési
uzsorcárak letörésére
A város

vendégül
látja Balázs
B ? la írót,
o n t ig
gedi vonatkozású
regánye
elkészül

sze-

(Szeged, december 11) A kedd dél- lalkozók nem hajlandók eltemetni a
előtti városi tanácsülései megjelent a szegény halottakat azzal az indokolásdr. Dobay Pál tanácsnok áltai gyámo- sá', hogy nincs koporsódeszka. A talított kis árvák és megköszönlek, hogy nács leszögezte, hogy az egyéb temetéa népjótéti ügyosztály karácsonyi aján- sekért a vállalatok olyan nagy összegei
dékul ruhát, cipőt, kabátot csináltatott kérnek, amelyből kilelne a szegényszámukra. A tanács ezután a megható halottak eltemetése is. A város tanácsa
kis jelenet után megszavazott Szeged éppen ezért indokoltnak látja a kor1173 közsegétycse számára karácsonyi mányhoz felterjeszteni azt a kérelmét
segélyként cgy-egv mázsa fát és kettő- hogy « város a községi temetkezési'
ezer pengőt Ifuócz Károly műszaki vállalat
létrehozásával
házikezelésbe
tanácsos referálta, hogy a vasúti hid vegye Szegeden az összes temetéseket. A
kibővítési munkálata ínég liáro n hétig felterjesztést azonnal elküldték.
tart s még 45 millió pengőbe kerül. A
A tanács végül elhatározta, hogy
feljárók már elkészültek, csupán a hid- Ralázs RUa irót vendégül látja arra az
burkolási munk ik vannak hátra.
idórc, amig szegedi vonatkozása regéAmig a hid nem készül el, Szeged nyét ilt brfejezi.
és Újszeged közöli sem a pontonhidaf,
sem a gyaloghidal nem szedik fel, dc
a gyaloghíd helyin egész télen biztosítják a kompszolgálalot.
Hosszas tárgyalás után a tanács elC.sftl i r t á k í n a Kálvin téri székházhatározta, hogy a Valéria téri kofapiacol visszahelyezi a Tisza Lajos-kórutra. iján délután \ órakor mái taggyűlést
a Valéria-téren csupán az őstermelők tartunk E'öadő Szirmai István. Minmara-Jnak. A rendelkezés már szomba- den nő-párttagunk megjelenése kötelező.
ton élcthclép.
Tekintettet a hiányos szénellátásra,
a tan ács elhatározta, hogy a városi 1
vízmüvek zavartalan szolgáltatását ni n- 4 m a d j í s r h í r e i
(tanképpen hv.'oxitja a villanvtaleptől
Dcermber 12-én vivó- és ökölvivöfüggetlenül. Benzinmotort állítanak fel Iréii rig a MaDISz-központban 4, illetve
a gépek üzembentartására és benzin-, U órától.
valamint olajkiutalást kémek az anyagDe-reraVr l.Vén 5 órakor a zcncgazdálkodási kormány biztosságtól.
isko'a nagytermében magvar nútaestet
A tanácsülésen szerepelt az a.sajná- rendez a .M .1)1 íz a honvédség aegé
latos jelenség, Iiogy a temetkezési vál- akcióm javára

PARTHBREK

olt nyilvántartott
nvuldi'asokat is,
azo inal vú'asszanak hiza'iniL A bizalmi jelen élt meg fontos közellátási ügyben azonnal a Mérey-ulcai kereskedelmi leáuyközépiskola épületében levő
iro Iánkban, ahol a hivatalos óra hétfőn, szerdán, pénteken, vas'irnap délelőtt 10 tőt, kedden, csütörtökön, szombaton délután 3 órától kezdve Atnenynviben a vezetőkhöz írásbeli értesítés
már kiment, eszerint cselekedjenek.
Felhívtak a nyomdász munkanélküli,
beteg szaktársakat és szaktársnőket,
lioív vasárnap délelőtt It óráig ok vetDifit jelentkezzenek az egyesületi helytaé.bm Rendkivüt fon'.os ügy.
%« Országos M M k a b é r m e J á t l a u i l í
Bizottság a következő lanonebéreket
állapitolta meg, amely béreket november 4-élöl ketl fizetni minden egyes
szakmában: I. éves tanonc órabérc 120
pengő, II. éves tanonc órabére 180
p-ngő, III éves tanonc órabérc 21J
pengő A hetifizelés ennek a 4--szorosa.
Ahol élelmiszcrjultatás nincs, ezenkívül ínég 10 százalék fizetendő. Ezeket
a béreket a bizottság az 52.700 1915. Ip.
M. rendelet 2 §. második bekezdés X
pontjában foglalt jogkör alapján állapította meg, azok kifizetése tehát kötelező. Mind n dolgozó kétheti fizetési
kap, mint bcszerzisi segélyt Tehát
minden tanonc is két héten kereszt ül
dupla fizetést kap A 101. kidolgozása
folyik, készül az uj tanonctörvény.
A Szakszervezetek vadásztársasága
felké.i jelentkezett tagjait, hogy 14-én,
pénteken délután t órára a szakszervezeti székházban, Dózsa Gy.-utca ft
értekezletre feltétlenül megjelenni sz:
veskcdjenck. Az értekezlet tárgya: a
vadászati feltételek ismertetése, az ár
jelentések.
A helyi szakmaközi Mz*tlsá* és a
_ e ; y e i tikárság december0-án tartott
szakmaközi összvezetőségi ülésén a
Magyar Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete szegedi csoportjának igazságügyi alosztályát feloszlatta és a kibocsatolt ideiglenes tagsági igazolvány®
kat érvénytelenítette. Felhívjuk ennélfogva az igazságügyi alosztály volt nyűgdiias tagjait, hogv ideiglenes tagsági
igazolványukat H rnádi Oszkár pénze
táros kartársnál (Járásbíróság) sürgősen
ncszotgáltatni szíveskedjenek, Az újjáalakuló igazságügyi alosztályba belépni
szándékozó nyugdíjas kartársak ugya®
ott belépési nyilatkozatokat is igényelbeinek, amelyeket kitöltött állapotban
ugyanoda kell visszajuttntniok. szervezési megbízottak
A fiís/reraereskedák szakcsoportja
I6 :in délelölt 9 órakor, határozattképtelcnség esetén 10 órakor tisztújító közgvfilést tart a Lechner-tér G. szám alatti
székházban. Vezetőség.
4 kcjn.-.iyiearáit szabad szakszervezete 12-én délután 2 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
Kérjüí a tagok megjelenését.
Az összes szakszervezetek december 13-án, csStortSkSu délután 2 órakor á « a ! á a o s i t a á m s i nagygyűlés!
tartanak a városháza fcozfyaíésl termében. Kérjük mindem szakszervezeti
tag megjelenésé). Vezetőség.

Színház

:-:

Művészet

Sa«y sikerrel mutatkozott be
a szegedi Kamaraegyüttes
Elhatározó sikerrel mutatkozott be
vasárnap délután az. Ujságiróotthonban
a nemrég alakult Szegedi Kamaraegyüttes, amelynek tagjai Kollár Pál zongora,
Vára ly László első hegödü, Sán loi
András mélyhegedű, Kertész Tibor
cselló és Hitler Ferenc gordonka Mindjárt első fclléntúk alkalmival a Szeg®
den meglehetősen elhanyagolt kamaramuzsika hú tolmácsotójának és avatott
fel ;arolójá ia'< bizonyultak. Epncn ezért örö nmet üdvözöljük kezdeményezésüket, amelynek sikerét méltán ieltcnvztc az Otthon közönségének szűnni
nem akaró tapsa. Az együttes először
Beethoven Esz-dur trióját, majd >chubert Voretlen-kvintettjét ad'a elő kulturált, csiszolt tolmácsolásban. A Vorcllen-kvintett előadásánál előfordult az a
kamarazene történetéhen szinte példátlanul álló eset, hogy egy részt, az ugyn -vezclt Pistrang dalt meg kellett iV
métetni.
(—c)
— Asztalosak bn'nrlap- és rétegelt
leniczulalv.iiívt kap latnak az ipartestületben. Elnökség.
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Lóért, csikóért 30 mázsa kévés here,
Vadászfegyvert keresek megvételre
élelem, polyva, szalma, 70 mázsa répa, megegyezés szerint. Biacsi fakereskedi,
2 fiasdisznó, Djmalac elcserélhető. Algyö, Tápé, malommal szemben.
Hegyitemető-utca 2.
Arany, ezüst, óra, evőszer vételZsírt, mézet adók jó telepes liárom- eladás, javítás. Tóth órás, KárászCsere
csöves rádióért, dinamikus hangszóró- tea 13.
val, azonnal, Cs. F , Róka-utca 2, II. 1.
SZERED
Al-nál,
Nyalbirl legmagasabb napi áron
Arany-, ezüst-, óra vélel-eiadás, cseFérlitélikabát, zománcozott zsírosCserzy Mihály-utea 3. szám
re, javítás. Herczeg ékszerész, Kárász- bödön, gyermekágy, gyermeklélikabát vásárol Tollpinee, Valéria-tér 4, (Engi
pék mellett.)
és Kárász-utca 10. szám.
utca 10.
fáért, életemért elcserélhető. KölcseyEladó egv tükörnélküli modern liiCserélje át az Értékmmtőboltban utca 10, fszt. 1.
körállvány Csuka-utca 18, Baloghék.
(főnoslánái) felesleges dolgait olya36332/1945. II sz. Hirdetmény. A
tlízettdfsznáért adnék cserébe akác38 métere* állványkötél, ablaküveg- 11 '500/1945. M. E. sz. rendelete alapján
nokra, a mik i-e szüksége van
fát, bort és más egyebet, vagy pénzt.
táblák, uj nőikorcsolya eladó, papriká- közhírré teszem, hogy az épület fitfaiFkscré-tftém Csepel-szigeten
levő Egy zsirsütő bográcsot elcserélnék ért elcserélhető. Retek-utca 43.
donosa állal fizetendő vízdíjat és kézsírért.
Kisfaludi-ulca
48.
szoba, konyhás, kertes házamat, ráFavágószafagfiirészl motorral meg- ményseprési dijat, továbbá a lakók
Fáért,
vagy
mézért,
cukorért
adok
fizetéssel is, szegedi, valamelyik tevételre keresek. Terményben és pénz- közös használatára szolgáló helyiségek
lepen hasonló kétszobás házért. Tu- majdnem uj 2-f-l rádiót, Marx-tér 17.1.3. ben fizetem. Ugyanitt kocsira való (kapualja, lépcsőház stb.), világítási
Egy csukott gumirádlis fiakker, egy bunda és női kabát aladó. Egyezni: dijat a bérlő a tulajdonosnak megterídakozódni: Mézemé-iroda, Dózsa Gy.jó fejőstehénért vagy lóért, esetleg Kecskésleiep, Szabadkai-ut 60.
teni köteles.
Az előző bekezdésben
ntea 2, Kultúrpalotánál.
megállapított kötelezettség a szabad
Háromnegyedes télikabát elcserél- pénzért is elcserélhető. Huszka hentes
Üstházal keresek megvételre vagy bérmegállapítás mellett bérbeadott bérKistemplomtanya. Telefon Kistemplomhető egy süldőért. Somogyitelep, I I I tanya 10.
cserébe. Ágyneműért, konyharuháért lemény bérlőjét, továbbá a vizdij megélelmet adok. Hajnal-utea 27.
utca 390.
térítésére vonatkozó kötelezettség teKokszot száraz fáért, árpát, öltönyI,
flárout őthómapos süldő szemesért
Karáesanyfa kapható nagyban és kintetében annak a lakásnak hérlfejtét.
télikabátot, bort, paprikát zsiradékért,
elcserélhető és egy dobkályha élelem- élelemért cserélek. Somogyi-u. 9.
kicsinyben Demeter kertész, újszeged, akinek bérleményében vízszolgáltatás
zőregi-ut 42. Telefon: 909
nincs, nem terheli. Ha az épületben
ért, Újszeged. Udvarhelyi-utca 2.,
Szaperrádlét adok klfogástatan Márktöbb bérlemény van, a bérfőket az 1
Rökkanttelep, Sánta.
lin villanyvasutért. Szaniszló Rádióbekezdésben emiitett megtérítési köteiiárombóxapos malacokat cserélek laboratóriuma, Kelemen-u. 7.
lezettség az általuk fizetendő bérösszeg
női télikabátért, Baktó, Oncsatelep 29,
arányában terheli. Az előző bekezdésFáért adok szép női télikabátot.
Vetróéknál.
Aranyal, briliánst, ékszereket, ezüs- ben említett arány megáilaapitásában
Madách-u. 8, 1. ajtó.
töt,
Bar- és zsebbeli órákat vásárolok a nem kizárólag lakás céljára bérelt
Szép füzéres paprikát adnék cseKarácsonyi ajándéknak
alkalmas
rébe egy j ó igáslóért. Érdeklődni: békebeli Caola-szappant cserélek cukor- Laczbó órás és ékszerész, Kárász-u. 14. helyiség bárlője által fizetendő bérHázmesternél keresek kisebb ház- összeget kétszeresen kell számítani A
Széesi Pál, Fcfceteszél 367.
ért. Petőfi Sándor-sugárut 41. földszint
hoz, lei fizetésért takarítást: vállal, tulajdonos állal használt lakásra, vala.Marha-, borjú-, ló és birkanyersbőr- 1, délután 3-tól.
mint a szolgálati lakásra eső összeg
ért készbőrt adok Csordás Sándor
Elcserélem békebeli, finom anyag- Beek Feketésas-utca 22.
Bejárónőt keresek azonnalra, eset- megállapítása tekintetében a lakás házbőrruha készitőmester, Tímár-utca és ból készült uj fekete női perzsagallé
adó-alapját kelt bérösszegként az arány
Sll. Miklós-utca sarok.
ros télikabátomat egy hizott disznó fe- leg szobával. Dr. Wilheim, Széchenyi- megállapításánál számításba venni, A
tér 7.
Fát adok férfiruháért, sovány libát léért. Bárka-utca 13.
jelen rendelkezések az. 1945. évi októMegbízható, jólfőző, magányos 56 ber 1-ső napja után esedékessé vált
sóért. Tápé, "Zenta-utea 22.
Uj brokátselyempaplan sertésért eléves elmenne azonnal magányos két kéményseprési dii tekintetében zz 'tótBorsét, pálinkát adok sóért, zsír- cserélhető, ösz-utca 5.
személyhez bevés fizetésért, teíjes elládecember 4-én a vizdij és a lakók
ért, cukorért esetleg pénzért. LonModern hálót és konyhabútort ven- tásért Bocskai-utca 4, Dr. Benkőéknél. évi
közös használatára szolgáló helyisnek
deni-kőrut 17.
nék kevésbé használt állapotban zsir
Bejáró minddenes főzdnő felvétetik. világítási dija tekintetében pedig 'JPfe.
Ejfy nauszu dunnahaj, egy jókar és egyéb élelemért. Ajánlatot Kölcseyévi január L napján íép hatályba.
ban levő tápoferóC, egy kétszemélyes u. 3. Gombárovits Testvérek szabóság". Kigyó-utca 1, II, 6
Dénes, polgármester.
uj dutóülés ételemért
elcserélhető.
Házmester
felvétetik
lakással
és
fiUj téli csizmát és bakancsot adnék
Hsrttyassor 5.
nagyobb süldőért. Érd. Kárász-u. 16. zetéssel. Római-bőrut 21.
Nöl aranykarcsattos órát 'és női Kalapszalon.
ócska kalapjait ne dobja el, karáAz orosz balomat parancsnokság
pecsétgyűrűt elcserélnék hízott diszKorpál cserélek
krumpliért és csonyra Mencz kalapos ujjáformézza.
segítségével
Dugonics-tér
2.
nóért megegyeaés szerint. Zsámbók- sóért. Nyil-ntca S.
rétsor 8., Aignertelep.
Tanyást felveszek, idősebb nyugdijas- R ö v i d e s e t megittdwl a kftttjv
Tizeakélszemélyes damasztabroszt,
Cserélek tűzifát férfikabátért és lepedőt, férfitélikabátot, 4 és félméter pár megfelel. Élelemmel fizetek. Haj- szeigálat Szeged és (liszeged
sóért, Pálfy-uteá 59.
noi ruhaszövetet, fiuzakót, blnzt, kom- nal-utca 45.
m m
Bejárónőt, esetleg csak a délelőtti
C4fkázák, hordók, kályhák,
olaj, binált varrógépet, zsírosbödönt cseré
(Szeged,
december
17) Az JPÍÖSZ
órákra,
felveszek.
Róna,
Tisza
Lajosgyanta, mosófazekak eleieméit elcse- lek tüzelőért, hizott sertésért, élelemkatonai parancsnokság segitségáre Isi
ért, hizottlibáért. Bővebbet Oroszlán- körut 46, III. 16
rélhető, Párisi-kórul 36a.
váa sietni a város lakosságának és i
Fehér gyermekágy, 10 éves fin utca 8., könyvüzletben,
mai nap folyamán megkezdte a Tfcgján
Egy varrógép jobb rádióért elcsetélikabát, kftt n j ablak élelemért, sót
a lékkivágást, hogy a kempszolgátaíet
rélhető, esetleg pénzért eladó. Szent
megindítsák. Á munkálatok olyan ék*
adok korpáért. Tabán-utca 25.
Bútorozott szobák kaphatók. Kere- vei folynak, hogy remélhető, rövidese*
Prima 44—45-ös u j bakancs só- István-tér 6., í . em. 3.
Egy háromnegyedes prima bunda- zek főbérleti lakásokat, üzlethelyisége- njből megindul a kompszolgálat Saeged
éri, lisztért, kukoricáért, zsírért elcsebéléses kgbát hizott sertésért, 2 prima ket áruval is. Lakásügynökség, Kölcsey- és Újszeged között.
rélhető, Délibáb-utca 26, emelet.
B^y 150—160 kilós sertést cse- uj kerékpár, belső gumi szalonnáért utca 10.
öt kiló zsírt adok, aki belvárosi A MaDISz
réiéit kétéves borjúért, esetleg hasas- vagy hizott libáért elcserélhető. Feketehírei
sas-utca 13, női szabóüzlet.
s-zoba-koűyhás lakáshoz juttat. Ajánért, Hámos Istvánná, Rókusi-feketeVálasztási
malacot
adok
ágiért,
készFelhívjuk
a
MaDISz
diáktüf/okéí
lat
s
Igényjogosult
tisztviselő?
jaKgc.
főltítt 41.
Egymilliói adok annak, aki egy vagy hogy december 10-én. szerdán fél 4
9 hónapos süldőt adok jókarban pénzért Jelige: „Malac".
Nyeragyapjat, dobkályhát cserélek kétszobás belvárosi lakáshoz láttat órakor a MaDISz-szébbázban, Vflgfielevő sparhördtért, 10 hetes malaéot
marjy-iitea 5., megbeszélés végett jelen"Lakás" jeligére.
cserélek bakancsért, Tápé, Kolozsvá- élelemért. Hattyu-utca 43b.
9 i r a m aranyért kukoricát, búzát
50.999 pengői adok, ki szoba-kony- jenek meg.
ri-utoa 31.
A MaDISz TE mviiskulijé is íífÖlbás lakáshoz juttat, lehetőleg emeleti,
HasznóB 45-ös boxcsizmát másfél- cserélek. Báró Jósika-utca 37.
Egy háromnegyedes dunnát, párnát, vagy magasföldszinti. „Sürgős" jelige. vivéi hétfős, szerdán és pénteken 4,
mázsás hízóért, 26x2 gumiabroncsot
illetve 6 órakor tartanak edzést a kézmézért, lisztért, pálinkáért, bakancs- babakelengyét, vagy ruhaneműt adnék
ponti székházban.
egy
pár
hizott
libáért.
Cim:
Fel
támadáséryagot malacért eserélék. Papdi ciutca
30,
udvarban.
pésznél, Petőfi Sándor-sugárut sarok.
Négyéves hasas, fejős, törzskönyveHozott aranyából sport- és karikazett tehén elcserélhető igáslóért v. jobb
gyűrűket készitek. Arany-, ezüstvétel.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szacsikóért Tápé, Kolozsvári-ut 7.
Gallov, Mikszáth Kálmán-utéa 7.
bad Szakszervezetének vezetőség© JeiKarórát, zsebórái igen magas áron
49-as erős bakancs tűzifáért elEladó egy nagy 400x300 méretű hivja állásnélküli tagjait, hogy dacom
veszek. Fischer ékszerész, Klauzál-tér 3
e.söréibető. Gyért yámosi -utca 8.
hímzett tüllfüggöny részben pénzért,
Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget részben élelemért. Somogyi-utca 11., ber 19-én délután 4 órakor a szakszer
Egy vaskályha és egy asztálsparvezeti székházban (Dózsü-Gy.-u. 8) je
herdt
élelemért
elcserélhető. Rá- veszek. Falus bélyegkereskedés, Is II. emelet 6.
lentkezzenek. Vezetőség.
kóczi-utca 49.
kola-utca 29. Fogadalmi templommal
A SzBcsípari Munkások Szabad SzakKél
malac
elveszett,
egyik
szőke
Mély gyermekkocsiért tűzifát, élel- szemben.
kan, másik vörös koca. Nyomraveze- szervezete december 19-én szerdái,
mei adok. Maros-utca 42., Takács.
Ragét, afrikot és használt zsákot tőt magasan díjaz Vári Imre, Párisi- délután 4 órai kezdettel taggyűlést tort
6 méter 90 cm. széles flanellomat veszek. Mucsiné, Káivária-u. 24.
a szakszervezeti székházban (Dózsa
körut 28.
Gy.-u. 8). Tagok megjelenése kőtelező
elcserélném tűzifáért ösz-utca 29 sz.,
KépáUványok, képkeretek és szentKarácsonykor kérem SzentháromA Közalkalmazottal! Szakszervezeképek nagy választékban Kárpáti kóp- ság-u. 2, I. 6. lakásomból bármilyen
firdoMődni csak délután.
igazságügyi a lcsoporlja felkéri
Elcserélek férfi rövid télikabátot, keretüzletében, Tisza Lajos-körut 53. holmimat visszaadni
Londoni-körut tének
nyugdíjas; tagjait, hogy december 18-áaű
20 literes öntött vaslábost,
40-es
Veszek uriszobaberendezést, azonkí- 11a. alá. Isten megfizet.
délután fél 4 órára a törvényszék I. e »
férfi duplatalpas uj bakancsot és egy vül akasztórésszel kombinált könyvElveszett vasárnap délután vadassz. szobájában jelenjenek meg. Gunfli viselt magasszáru 40-es
dpőt székrényi és Íróasztalt pénzért és ter- szőrü, négyhónapos kan kismalac. A 83
bisi igazgató.
/.sirért, szalonnáért, burgonyáért, Fa- mészetoeniért. Ajánlatokat a kiadóba becsületes megtaláló, vagy nyomraveragó-utca S2.
6218 jeligére.
zető természetbeni jutalmat kap. FöldBorotvaszoppau, háziszappan, mé- müves-utca 41.
Vibösi Zoltán Szeged, Petres-utca
10 szám alatti lakos egy pár 43-as cses, Schmollpasztd, aranydió, ólóm
bürgerit, vagy neki valót, tüzelő és Katona kapható Vigh, Tisza LajosA Kommunista Párt kelvárosi kai
körut 53.
élelemért cserélne.
turgárdájának szereplő tagjai kedden
AíkaTaras karácsonyi ajándékok
Petróleumát adok olajért,
sóért,
délután 5 órakor okvetlen jelenjenek
borért, esencsért, gyapjút kártolok, arany, ezüst vétel, csere. Gallov ék235/1945. kgy. sz. Hirdetmény. Köz- meg a belvárosi szervezet székházában
szerész, Mikszáth Kálmán-utca 7.
hírré teszem, hogy Szeged thj. város (Kárász-utca 6.)
Sziliéri-sogárut 57.
Rádiócsöveket, alkatrészeket ma- törvényhatósági bizottsága december
Cserélek 31-es hócipőt, 41-es sárcipői 34 es gyermekhócipőért, Pe- gas árban veszek. Rádiójavitást gyor 13-án tartott rendkívüli közgyűlésében
Főszerkesztő: Szirmai István.
következő közérdekű határozatol
lőfi Sándor-sugárut 25., földszint 2. san vállal Markovics Szilárdiió mű a
hozta.- A közellátás biztosításával kap- Felelős szerkesztő: Sáráét Sándor
szaki
vállalata.
Cékla-, here- és szénáért cipőbőrt
Főmunkatárs: Berty Géza.
Aflgórufouál elsőrendű, hosszuszőr csolatos beszerzési teendők ellátására
adok Csordás Sándor, bőrruhakészilőközségi élelmiszerüzem felállítását ha
Felelős
kiadó: Koncz László.
mesler, Timár-utca és Szt. Miklós-utca böl, eladó, elcserélhető., Kárász ul tározla el. Ez ellen a határozat ellen a
Kiadja:
ca
6a,
II.
5.
sarok.
kihirdetést kővető naplói számított 15
Hírlapkiadó
KIU
Egy jó állapotban levő köpeny meg nap alatt a magyar belügyminiszter
Príma száraz háziszappant cserélek
Szerkosztőség: Jókai-uiea 4.
cukorért és mézért ösz-utca 23.
vételre kerestetik. Tápé, Kolozsvári-u. 22 úrhoz intézendő és a polgármesteri
Telefon: 493 és 193.
Rádiók, csövek, alkatrészek, lemeVillaoyfeiszerelési anyagok és égők iktatóhivatalban benyújtandó feltebbeKiadóhivatal: Kárász-utca izek, villamossági cikkek Amatörbolt, eladók. Betlen, Horváth Mihálv-u. 3, zésnek van helye. J3r. Átilalffy György,
h. polgármester.
Dugonics-tér, 4—6 óra közőltt.
földszint, délután 2—4-ig.
Telefon: 325.

Szaloncukor
Itaráesonyi függelék

Foglalk ozás

Lakás

Különfélék

Szakszervezeti f? fik

Adás-vétel
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