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K i k fonnék?
Az utóbbi napok balpolitikai feszültsége
a keddi nappal nagymértékben megenyhült.
Mindenki, aki őszinte hivc a koalíciós Kormányzásnak, érd iklődéssel varta a hireke ,
vájjon a feszültségből a koalíció széfesése,
vagy megeiősödése következik-e? A Kisgazdapárt válasza az utóbbit bizonyítja
A felelős fényezők nyilatkozatából az deiül
ki, hogy az ejgyüttmüködes lehaiőségc biztosítva van a pártok között. Ez a fontos
eredmény a munkáspártok siketét jelenti.
Mint olyan, sokszor tnost is a munkásegység jegyében megszületett határozott
fellépes tette lehetővé a koalíciós kormányzás folytatását, a nemzeti egvség megerősítését. Ezt mint fontos es aláhúzandó
tényt aliapkott rk meg. Győzelmi mámor
ban tetszelegni és most mar nemlétezö
babérokon pihenni, ii dokolatlan lenne ré
szünkrő'.
Nem akarunk hitetlenkedő Tamások
lenni, de a Kisgazdapárt által hozotf
nagyfontosságú határozatok még nincsenek végrehajtva. Először is a kimondott
szavakat tetteknek kell kövelniök és azokat teljes mértékben meg kell valósítani.
Másodszor ne n szabad elfelejtenünk: a
megoldásra váró problémák, közügyek
özöne áll etöftünk. Szeretnénk hinni és
látni is, hogy a demokrácia balszárnyán
álló partok es a Kisgazdapárt között helyieálló jóviszony előfeltételeként szolgál demokráciánk további fejlesztésén ;k, éspedig
sokkal nagyobb ütemben, mint ahogyan
utóbbi hónapokban történt. M ndenki
látja, aki nyiioft szemmel jár. hogy a do- !
gozó tömegek ké.kedé-ssei fogadnák minden megnyilatkozást bármely oldalról jöjjön is, tetteket követe nek.
A Kisgazdapárt keddi nyilatkozatának
természetesen vannak igen komoly szegedi vonatkozású rc-sze is. Talán ugy lehetne jellemezni a helyzetet, hogy minden
szegedi szem érdeklődéssel figyeli mi
lesz, mi fog következni most, v<q>y más
szóval kik jönnek a lávató pártvezetők
helyébe. Vannak, akik egész sötéten itélik
meg a helyzetet és a Kisgazdapárt széteséséről suttognak. Ez persze reakciós
vágyálom, A kiélezett politikai helyzet
szülte válsázból a Kisgazdapártnak megerősödve kell kikerülnie. A magyar demokráciának ésazon be üi Szegednek is erős,
egységes demokratikus
Kisgazdapártra
van szürsége. Teljes őszinteséggel ezt ki
vániuk mi magunk is.
Éppen ebbó! a szc.n; oaiből kiindulva,
kik azok a?, uj vezetők, akik a meg nem
felelt régiek helvére jönnek. Neveket említeni egyrészt korai vo na, másrészt ne.n
a mi feladatunk. Egy azonban bizonyos,
a békés egyű tmüködés szempontjából, az
eióttün* a!)ó feladatok elvégzésé: mérlegelve, nem kö/ümbös sem a munkáspártok, sem a demokratikus kisgazdatöinegek
szemeomjából ez a kérdés. Biztosra ve
helő, hogy személyes érvényesülési vágyból, vagy egyéb érdekel: érvényesítése
szempontjából bizonvus versengésre is
számitaniok kell a kérdést eldöntő érdeK-eiteknek.
A bekövetkezett helyzet ;elelősség(e!jes
elbírálása és ebből köv-.tkező n ne'ves
határozathozatal más szempontból is döntően fontos. Nehéz IrAn pok, súlyos megpróbáltatások előtt álmon. Minden jó.an
gondolkodású ember e'ött világos, az erők
összefogásával könnyebben megbirkóznak
a feladatokkal. Nagyon fontos, hogy a
dolgozó parasztokat cs városi ipari munkásokat ne lehessen egymás ellen hecce ni,
egymással szemben felhasználni. A kölcsönös megértésből eredő harmónteus
együttműködést legkönnyebben a pártok
és pártvezetők együttműködésén keresztül
lehet bizto i ani Ezen a ponton válik
közüggyé, kik kerülnek a Kisgazdapárt
élére.
A szó és cselekvés Szeged kisgazdatársadalmát illeti.. Rajtuk a sor, hogy az
eddig szándékosan hallgató, vagy felreá! itott törzsgazdávat tet ekre szoiitsak. A
mi részünkről őszinte óhaj, váljék lehetségessé egy baráti együttműködés a dolgozó
parasztok, munká ok, értelmiseg.ek érdekében, egész nemzetünk javára. Jöjjenek
a Kisgazdapárt élére azok, akikkel ez
végre lehetővé válik.
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A megegyezés eredménye a végrehajtástói függ
R á k o s i elvtárs nyilatkozata a demokratikus pártok követeléseiről
A megegyezés eredménye a végrehajtástól fü«gg. Eddig is adtunk szép
közös programotet, de legtöbbször
ezek csak papíron maradtak. • Most
döntő kérdés, hogy mit tudunk a
megegyezés sikeréből
valóraváliani.
Az egész magyar nép érdeke parancsolóan azt követelni, hogy ezúttal
•az igérebek meg is valósuljanak. A
demokratikus baloldal, elsősorban á
munkáspártok, minden erővel azon
lesznek, hogy a szavakat tettek is
kövessék,
SzakaGiis Árpád elvtárs nyilatkozatában rámutat arra, hogy a munkáspártok valóban forradalmi vívmányo-

kat értek most el, de egyelőre csak
papíron. Az egész demokratikus magyar társadalomra vár a feladat, hogy
ezeket az elvi határozatokat meg ls
valósítsa az egész dolgozó magyar
iársadalom javára.
j
Balogh István kifejti nyilatkozatában, hogy ez a megegyezés ujabb
bizonyítéka annak, hogy a demoklratikus pártok még áldozatok árán is
biztosítani kívánják az együttműködést, Minden pártra, minden emberre
egyaránt szükség van, mert egyik
párt sem képes az ország
ügyeit
egyedül előbbrevinni.

Balogh államtitkár elnököl a Kisgazdapárt
szegedi szervezetének csütörtöki
elnöki tanácsülésén

gtdi közellátásnak azzal az intézkedésével, hogy a dorozsmai Kunsági Szövőgyár Szegeden zárolt husz mázsa
lisztjének kivitelét engedélyezte a dorozsmai gyártelep részéire. Ezzel is
meg akarja mutatni a város, hogy
még Nagyszeged megvalósítása előtt
szivén viseli a környékbeli falvak sorsát és ha valóban munkásérdekekről
van szó, akkor nem gördit akadályokat a készletek kiszállítása elé. >
Teljesítette a közellátási értekezlet
a MÁV üzletvezetőség kérdését ie,
hogy a Szegedre küldendő szénvonatok 18—20 főnyi személyzetének megtelelő élelmiszerkiutalásokat adjon. A
város minden esetben, amikor megfelelő készlet áll rendelkezésre, készséggel siet segítségé* • vasutasoknak, hiszen elsőrendű közérdekrőL van
szó a szénvonatok rendszeres indításánál.

Budapest, március 13. (Saját tudósitónk telefonjelentése) A Kisgazdapártból történt kizárásokról és a demokratikus pártok követeléseinek teljesítésével kapcsolatosan Rákosi Mátyás elvtárs a Magyar Kommunista
Párt, Szakasits Árpád elvtárs, a Szociáldemokrata Párt, Veres Péter a
Nemzeti Parasztpárt, Balogh István
a Független Kisgazdapárt,
Kisházi
ödön elvtárs pedig a Szabad Szakszervezetek nevében nyilatkozott.
— A keddi megegyezés kétségkívül
a demokrácia és a koalíció tartósságát, szilárdságát bizonyítja — mondja Rákosi elvtárs nyilatkozatában. —

(Szeged, március 13) A Kisgazdapárt országos válsága természetesen
Szegeden is élénk érdeklődést keltett.
Mint jelentettük, a kizárt husz képviselő között Nagyiván János is szerepel. Dr Hunya Benedek internálásával és Nagyiván kizárásával a Kisgazdapárt szegedi szervezete is komoly változások előtt áll. Ebben az
ügyben dr. Balogh István miniszterelnökségi államtitkár csütörtökön Szegedre érkezik és délután 6 órakor a

párt székházában tartandó rendkívüli
elnökségi ülésen az elnöki tisztet látja
el. Dr. Pálfy György főispán a DélmagyaiJrszág munkatársának érdeklődésére kijelentette, hogy ezen az
elnöki tanácsülésen a párt időszerű
kérdéseiről határoznak.
Nemcsak Szeged, d« az egész ország rendkívüli érdeklődése kiséri a
Kisgazdapárt csütörtöki
vezetőségi
ülését.

Még: mindig: a cukor

000

A kenyér á l l a n d ó áremelkedéséért a közellátás
nem vállalja a felelősséget — Hetenkint egyszer
kukoricaliszt, vagy jobbminőségü k e n y é r ?

Március 25-én üt össze
a Biztonsági Tanács

(Washington, március 13) Illetékes
(Szeged, március 13) Szerdán dél- silásra. Ebben az ügyben és még né- helyről szerzett é tesülés szerint Washinghány
fontos
közellátási
ügyben
is
előtt dr. Pálfy, György főispán elnöktonban annak a lehntősíge feiett tanácslésévei közellátási értekezlet volt a egyébként hétfőn Simon József ta- koznak, hogy az Egyesült Nemze'ek bizvárosházán. Ismét, előkerült a már nácsnok személyesen utazik JBuda- tonsági tanresa ma'c'us 2!-rc tervezett
newyorki ülésének *ezd< pontját március
hetekkel ezelőtt Szegednek kiutalt 88 peslro, hogy a miniszterrel és ille- 25-re e'halasztjik. HangsuhO'Zái: a ónban,
mázsa cukor kérdése is. Simon Jó- tékes tényezőkkel tárgyaljon.
noay az e halasztásna'.: k zárólag fcőiigazts
semmiesetre
A kenyérkérdéssel kapcsolatban m/g gatás- okai lennenek
zsef közellátási tanácsnok elmondotta,
sincs összefüggésben a nemzetközi polihogy a cukor árának összegyűjtés? egy fontos probléma vetődött fel: a tikai hftvzette .
most folyik. Körülbelül 8 milliárd pen- keverési arány kérdése. A közellátási
gőről van szó. Előreláthatóan a jövő miniszter rendelete alapján Szegeden
héten már kiosztásra kerülhet a cu- is a ke vérén arány egyharmad kukoNem változott 3 kalória-pengő
kor. Árára vonatkozóan a közellátási ricaliszt és kétharmad kenyérgabo(Budapest, március 13) A Gazdasági
nalisztből áll. A beszolgáltatások és
miniszter dönt majd.
Főtan.'cs határozata értelmében ezen a
Felvetődölt a kenyér további árá- a vámőrlés utján azonban kenyér- hé en a kalória-pengő nem villózik. A
nak meghatározása is. A közellátási gabonából nem kapott, a város meg- megváltási összeget lebM a multheti megkukori. a- állapítás szerint ke!) kifizetni.
értekezlet javaslata alapján a főis- felelő mennyiséget, csak
pán ebben az ügyben a közellátási lisztbő! van elegendő készlet. A jövő
miniszterhez fordul és utasítást kér, héten dönt majd a közellátási érteluniusban kezdődnek
hogy mi legyen az alapja a további kezlet arról, hogy esetleg nagyobb
a béketárgyalások
ármegállapításoknak. Éppen a hét fo- mennyiségű kukoricalisztet használja(London,
március 13) Jól értesült lonlyamán jelent meg ugyanis a hivata- nak-e fel ezentúl és igy a kenyér
doni kötökben ugy vetik, hogy a béketárminőségét
rontsák,
vagy
pedig
hetenlos lapban a buza és a liszt árának
gyalásokat amelyeket májusban kellett
háromszorosra történt emelése. Ennek kint egy alkalommal a kenyérjegyre volna megkezdeni Párisban, juniusra elismét a kenyér árának emelését kel- nem adnak kenyeret, hanem kukorica- halaszlják. Megjegyzik még, hogy a békelene maga után vonnia. A szegedi lisztet. Ez utóbbi megoldással meg le- ertekezle: megnyiiasanak idöjxrntja a külügyminiszterek
helyetleseinek előzetes
közellátás azonban nem vállalhatja netne őrizni a kenyér jelenlegi ke- tá gyalásaitól függ, amely most folyik a
a felelősséget az állandó áremelések- verési arányát és ezzel jó minőségét Mancliester-paloiában.
ért és ugy határozott, hogy addig is,
A Nagyszeged-gondolat mintegy el-.
amig a miniszter döntése megérkezik,
T r l e „ j b e a a i á j [ 2 l á D 0 S 82tr ájk véget
ffvakolati hasznát láthattuk a s;zcinkább a város fizet rá a kenyéráru-ső gyakolati
sjzc- fért
fért.
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Befejeződtek a z olasz
községi választások

Ujszegedieknek nem kell fizetni a kompon

(Róma, március 13) 337 községben
A z ujszegedi gyermeküdülői a Demokratikus
megtartott olasz községi tanácsi választásokon a keresztény demokraták 140, a
Nőszövetség vegye saját kezelésbe
szocialisták és kommunisták 97 többségben győztek. A többi a különböző cso(Szeged, március 13) Szerdán dél- Ezt ugy tudnák megvalósítani, ha a
portok között oszlik meg.
ujszegedi
előtt a Magyar Kommunista Párt és város tulajdonában levő
Az olasz minisztertanács ar. országos a Magyar Nők Demokratikus Szövet- gyermeküdülőt a MNDSz kezelésébe
választások időpontját juuius rnásodikaoan
sége ujszegedi csoportjának vezeté- adják át.
ailapitotta meg.
sével küldöttség kereste fel dr. AnRóna Béla elvtárs, pénzügyi tanácsA b s z o l ú t m u n k á s p á r t i több- talffy György elvtárs, helyettes pol- nok azonnal intézkedett, hogy a komgármestert és Róna Béla
elvtárs, pon csütörtöktől kezdve ujszegediokség a d á n választásokon
pénzügyi
tanácsnokot,
hogy
Újszeged
től ne kérjenek menetdíjat. Ezenkí(Kopenhága, március 13) A dán községi tanácsi választásokon a szocialisták közönsége nevében néhány fonlos ké- vül elrendelte, hogy Újszeged köz55 mandátum közül 27 mandátumot nyer- rést terjesszenek elő. Kérték, hogy a világításának helyreállítására a leitek. A radikálisok három, a konzervatívok kompon az ujszegedieknek ezentúl ne
szerelt utcai lámpák közül ezentúl
11, a földmüvespárt 2, a kommunista pán
kelljen fizetniök, valamint a közvi- minden másodikkal világítani kelt az
U, a Samling-párt pedig egy mandátumlágítás helyreállítását kérték. Elmon- utcákat. A gyermeküdülőre vonatkohoz jutott.
dották, hogy az ujszegedi napszámos- zóan is kivizsgálják a helyzetet és
és szegény gyermekek számára szük- biz'osra vehető, hogy hamarosan a
Francia uralom
ség lenne napközi otthonra, sőt a MNDSz vezetésével az ujszegedi szeIndokínában
vidéken munkát vállaló szülők gyer- tt-M-y gyermekek egészséges otthomekei számára állandó otthonra is. Inqu' szolgál majd.
(Csungking. március 13.) Franciaország
és Kina között me regyezés jött létre,
amelynek értelmében Indokinában 3 hatalmat a franciákra mházzák át, Az egyezményt szerdán délelőtt irták alá.
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Egyévi börtönre ítélték
a munkaszolgálatosokkal embertelenül báné Asbéth századost

KERTÉSZ

Sztójay a dinamikusan
szuggerált

LAJOS

(Szent István-parknál)

termeltet jóvátételi és egyéb export célra különféle magvakat. Vetőmagot, termelési előleget
ad. Termést adópengöben rögzített magas áron
átveszi. Jóvátételi célra termelő gazdák beszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek.
Termelni szándékozó gazdák, szövetkezetek forduljanak fenti céghez. Vidéki gabonakereskedők, volt uradalmi intézők, kertészek körzeti
megbízottként megbízást kaphatnak.

Ugyanott gazdasági és kerti magvak nagyban kaphatók

ízembeszállunk minden olyan törekvéssel,
mely ki akarja használni a paraszti tömegeket
A N e m z e t i P a r a s z t p á r t lesz&igezte e g y s é g e s a k a r a t á t

(Budapest, március 13) A Sztójayper szerdai tárgyalásán
Ambrózy
Gyula volt kabinetirodai főnök vallomása u t á n Weesenmayer tesz valló,
mást. Elmondja, hogy Sztójayt gyenge
embernek tartották és, n«m bíztak
benne százszázalékosan, de
tudták
róla, hogy a német kormány 'dinamikus szuggesztióját a l á került

Nincs kanyaróveszély
(Budapest, március 13) A népjóléti minisztérium járványügyi osztálya jelenti:
Azel'i ult héten az ország területén összegen 54. 'iluszos megbi egedést jelentettek.
Feltűnő, hogv a kanyaró, amely ar évnek
ebben a szakában rendszerint járvanyszertlen szokott jekntkczni, csak néhány
elszórt megbeteged íst okozott.

SZÉCHENYI

(Budaprst. március 13) A Nemzett Parasztpárt Budapesten tarottelső országos
konnressusán Í.00 parasztpárti szervezet
nevében írásba foglalta esrvséges akaratát.
Ebben többek között követelik a fő dre
form sürgős befejezését és erős önálló
parlamenti politikát. Kifejtik, hógy késze*
együttműködni a kisgazdapárti parasztság
gal a parasztság érdekében, de szembe
zállnak minden olyan tőrekvéssél. amely
ki altarja hasznilni a paraszti tömegeket

(Szeged, március 13) A szegedi gáznyárnál uralkodó liberális szellem alaposan megváltozott a háború alatt, amikor
Pongrácz
Albrrt nyugaiombavonuiásával
Szalai József, a g v á r főmérnöke let' az
üzem igazgatója szalai teljes mértékben
jobboldali beállítottságú volt és fasiszta

MOZI

Telefon:

624.

MegjSH!
Ilt v a n !
amit régen vart a s?egedi moz'kőzönség!
M a premier! Uj I l i m !
Nagy fiim! Jö film!
Az amerikai filmgyártás büszkesége t

Csak 4 n a p i g !
Március 14— 17-ig',! Csütörtöktől vasárnapig bemutatjuk a Paramount-filmgyár
szellemes vigjátekát

öten voMmh...

A FÉRJ KÖZBESZÓL

C l a n d t t t * Colbert, 1. on Amecbe
es J o h n Barvycnoors főszereplesével.
1

nagytőkései:, bankárok, reakciósok szolgttatóba álliiva.
Ejkisv.tóges jjazdasígi no'itikál. valamint a bányák, erőralitekpek és jóvátételre
t'-rmelő gyárak állami kezelésbe vételét,
malmok kőzségesité«ét, bankok á.látni ellenőrzését és a s'8vetkezeti rendszer kifejleszté'ét követeli". Végül pedig a közigazgatási rendszer népi "reformj i mellett
foglattiak állast.

Szegedre hozták és letartóztatták
Szalai József volt gázgyári igazgatót

KORZÓ

FILMSZÍNHÁZ

Előadások kezde e: fél 3, neg.ed 5
és 6 órakor. Elővétel d.e. 11 —12 óráig.
Pénztárnyitás fetóraval az előadás előtt.

a l a p o n

Budapest V., M á h r Jenő-utca 5. sz.

(Szeged, március 14) A népbiróság
Kozma-laiucsa
szerdán lárgyaiía
Asbóth
Sándor százados, volt mutikas/.olgalaios
parancsnok náborus és itápe'lenes bűnügyét. A népbiróság ezúttal már harmadszor 111 össze az ügy tugyalására. A vádlott védője legutóbb védence elmeállapotának megvizsgálását kérte, azzal az indokolással, hogy "soóth Sándor nem épelméjű és ezért büntetőjogilag nem vonható felelősség: e.
A szerdai tárgyaláson az orvosszakírtök beszámoltak róla, hogy a vádlott
teljesen épelméjű
és felelősségre
vonható.
A népbiróság ezután meghozta Íteletét,
amety szerint bűnösnek mo dotta ki a
vádlottat a munkaszolgálatosokkal való
embertelen bánásmód, valamint hnme barátsága miatt és ezért egyévi
börtönre
ítélte. Avádnak az a ré ze, mintha Asbóth
ukrajnai büntetőszázadba küld'e volna
azokat, akikre megharagudott nem bizonyult valónak Ezrrt
alól a vád alól
felmentették. Az ité et nein jogerős, mert
dr. Nemes Árpád népügyész súlyosbításért
fellebbezett.

flzonkivül a remek khérőmüsor

A G T E Ü M E L E S

| Főszerepben: Tfaomas M 1 1 c h e 11
és A n n a B a x I e r
A ti8>ta emberség himnusza!
A könny és derű nagy regénye!
Sziv és lélek m ly találkozása!
Igaz emberek Igaz története!
Előadások sezdete : tói 3, negyed
és 6 órakor

szellemet hanositolt meg a gyár vezetésé
ben
A szegedi rendőrség politikai osztályának nemrégen tudomásara jutót', hoay
Szalai, aki 1944 októberében elmenekült
Sregelró1, Budapesten bujkált.
A szegedi
rendőrs g útmutatása a l a p j á n Budapesten
:
BELVÁROSI MOZI Telefon
6-25.

Március 14-től minden nap
R Ó B E R T TAYLOR
nagyszabású alakításával

Akik
az eget s z á n t j á k !
az amerikai Metro-filmgyár gipantikus
világfilmje, Budapesttel egyidőben.
Főszereplők:

Róbert Tnylor és R a t b Hassey
Az előadások fél 3 74 5 és 6 órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 11—12 és az
előadás előtt félórával.

elfogták és Szegedre hozták. A rendőrség
polilikai osztálya letartóztatta és átadta a
népügyészségntk háborús és népellenes
bűnvádi eljárás megindítása végett.
Szalai készséges hive é* kiszolgálója
voll a fasiszta rendszernek. A gá'gyür
hadiüzemi parancoiokaiink rendelkezéseit
mindig hiány nélkül végrehajtotta A munkások bérjavitási kérelmeit
sorra
elutasította és megfenyegette őket, hogy ha bérköveteléssel állnak elő, behivatja őket katonának és akkor majd dolgozhatnak
husz
fillérért.
Havonta gvülénre tttvta össze a
gyár munkásait és' a rendeletek ismertet se után buzdító beszédben fokozott munkateljesítményre
hivta tel őket, hogy a
németek minél előbb győzelmeser.
fejezhessék be a háborút.
Más alkalommal is sokszer dicsőítette
a németeket és kifeieztc yyézrlmükbe vetett hité'. Amikor a szegedi gettót felállították.; Szalai adott utasítást, hogy a
gettó lavásaihól kapcsolják ki a villanyt
meg a gázt. Szeged kiürítése idején elszállíttatta ir. niurkéscg számára tárolt
élelmiszereket, ho'ott ez ellen a munkásság egyöntetűen tiltakozott. Szalai a népbitóság elölt foe^felelni tetteiért.

Felmentések és elnapolások a népbíróságon
(Szeged, március 13) A népbiróság dr.
Tólh-tanácsa szerdán tárgyaira dr. Oláh
József csongrádi lakos nöpeHenes bűnügyét. Oláh el en az volt a vád, hogv
Bánfi Lajost disznó kommunistának nevezte. E vád nem bizonyult valónak, ezért
Oláht felmentették. — Gillei János sándorfalvi levcnteoktaió azért l érült népbiróság elé, mert durván bánt a leventékkel
és minden ténykedését) n nurkásellene?nek mutatkozott. A vádat itt "em sikerült
bironvitani s Gilleit felmentették.
Mihály
1 ász ló
mindszenti
(anitó
és Mihály Imre Mindszent község népmozgalmi nyilvántartó hivatalának vezetője a fasiszta uralom időszavában tftbb
népellenes cselekményt követett el. Mihálv
László feljelentette
Sváb Jenőt,
akit
csendőrség ennek köve'keztében internált. iV'inálv Jenő ellen azért emelt
vádat a népiig vész ség, mert a munkásokat katonai behívóval rendette ki
erődmunkára, holott csak önkéntes je'entkezóket lehetett vo'.na ide küldeni, ezenkívül a németeket is dicsötteFe A? üev
külön érdekessége az, hogv a mindRzenti
igazoló bizottság, amelynek határozatai
— mint a szegedi népbirótág legutóbb
megállapította — érvénytelenek, hiszen
Igazoló bizottság csak járásbíróság! székhelyen működhet — mindkettői simán
igazolta.
A szerdai tárgyaláson
kihallgatták
üevükben Nyéki Ferenc tanfelügyelőt, aki
a feljelen'ést tette e Ion 'k. Nvéki tanfelügyelő elmondotta vallomásában, hogv a
demokráciának akar szolgálatot tenni a
feljelentéssel, ennek ellenére kellemettensé ben volt része miatta, mert letar óztaták és ugy cipelték a mindszenti igazoló
bizottság oíé 'anuvallomástélelre.
Variomása után internálták is s csak
nagv nehezen sikerült magát tisztáznia,
amig kiszabadulhatott.
A tanfelügyelő
különbeni feljelent;sében felhozott vád-ikat tanúvallomásában fenntartotta- Több
tanú kihallgatása után a tárgyalást dr.
D
ártos Imre népügyész hizonyitáskiegészitési kérelmire elnapo'ták.

Szabadság-ünnep
a z Ujsá^iróotthonban
(Szeged, március 13) Az Ujságiróotthon pénteken, 15-én délután
fél
6 órakor nagyszabású márciusi ünnepség:! rendez Batthyány-utcai helyiségeiben. Az ünnepi program disz.
közgyűléssel kezdődik, amelyen
dr.
Pálfy György, az Ujságiróotthon elnöke mond megnyitóbeszédet. Utána
Gaál György, a Nemzeti Szinház. műrésze a »Talpra magyar«-t szavalja.
Az ünnepi beszédet
dr.
Antalffy
György helyettes polgármester, a szegedi ifjúság egyik ismert
vezére
mondja. Az ünnepi program második
része az Ujságiróotthon márciusi «zabadvacsorája, amelyen felavatják a
nemrégen alapitott művészi kivitelű
Petőfi Szabadság Serleget. Az avatóbeszédet dr. Ortutap Gyula egyetemi
tanár, a Magyar Rádió és a Magyar
Távirati Iroda elnöke tartja.
Az egyszerű, Ízletes
egytálételed
szabadságvacsorára jelentkezni tehet
az Ujságiróotthon titkári hivatalában,
pénteken déli 12 óráig.
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Borbély József Tisza Lajos-körut ?A
Nagy Gy. örök. K. Hangay Levente
dr. Boídűgasszony-sugárut 31. Zak-ic
őrök. K. Máthé Mihály Valéria-tér 1.

Szeged népe
hatalmas tömegfelvonulással ünnepli

március 15-í
A Nemzeti Bizottság

felhívása

3*

gázmesternek, és dr. Pálfy György
főispánnak a figyelmét is. Álljanak
oda megértő, jószándéku erkölcsi és
anyagi támogatásukkal a Nemzeti Segély mellé es akkor a jelszó valósággá válik: A fasizmus áldozatait
még hatványozottabb mértékben tudja segíteni, mint eddig tette a "Nem»0ti Segély.
,

(Szrged, március 131 Közeledő nagv dezett felvonuláson és ünnepségen. Tönemzeti mncptlnkrt, tná c;u-. 15 ét Sze- meges részvételünkkel tegyünk hitet a
SZINHAZ ® MŰVÉSZET
ged n5pe a nagy történelmi dátumhoz márciusi hagyománvok mellett.
méltóan akarja megünnepe ni. Most. amiFelszólítjuk üz összes partokat, ste-kor nert: éjjen elnyert szabadságunkat vez'teket, társadalmi egyesületeket, ifjúsötét erők próbálják elrabolni, kflíö ösen sági szervezeteket, az üzenek munkássáHETI MŰSOR >
időszerűvé vart. hogy ez. n a napon a már- gát. a tanulóifjúsága, hojy a felvonuláson
Csütörtökön fél 6-kor Öreganyó kaciusi hagyományokhoz méltóan emlékez- és ünnepségen testületi'e-g vegyenek részt.
tonája — Leánykérés.
zünk meg s magyar történelem nagy ünA fclvonu'tósra <• aló gyülekezés a Kálvin
nepérői. A szegedi Nemzett Bizottság a
Pénteken 5 órakor Carmen.
— Megkszdt* munkáját a. szovjet március 15-i umicp ég megtartására az téren le z, a mttok megegyezése szerint
Szombaton fél 6-kor Öreganyó
katoparlament. A szovjetunió legfelsőbb ta- a'áfcbi le'hivast bocsátotta k ;
reggel 9 órakor. A szervezete", iskolás,
nácsának ülésszaka kedden megnyílt.
üzemek, sto. oda már felsorakozva jöjje- nája — Leánykérés,
nek el. Az ünnepség 10 órakor kezdődik
Szeged Népe!
Vasárnap fél 3-kir Öreganyó
katonája
— Ab M K P móravárosi szervezete
'— Leánykérés.
Mírcius 15- n, njgy nemzeti ünnepün- a Kossuth szoborná'.
márcus 15 re nagy műsoros előadást
Vasárnap fél fi-ko' Luxemburg grófja.
rendez. Szinre kertu „Idil a demokráciá- kön öltözzön disz e a város.
A Szegcdi Nemzeti Bizottság nevében:
ról" szóló egyfelvonásos színdarab, enc.k
Vegyen részt a váios minden polgára TombÁcx Imre tilkar, Clcmáffzy Kálmán
Hétfőn fél 6-kor Obsitos. Akciós előes szavalatok fogják kiegészíteni a mű- és ifjus ga a Nemzeti Bizottság artai ren- elrök.
adás.
sort. Utána tánc. Ruhaiái és oiiffé á'l a
Kedden léi 6-kor Denevér.
közönség rendelkezésére. Az előadást a
KERESKEDŐK FIGYELEM I Feltétlenül lálogasra meg Budapesten
pártszervezet Móra-utca 3, sz. alatti he
Szerdán fél 6-kor Denevér,
lyiségében fogják megtartani 5 órai t ezős sportára nagykereskedését
ooo
dettel. Vend/geket szívesen látunk.
Budapest VII., Elemér-u. 16. Tel.: 221—646
U)
s
zerep!6
Mindenféle vas- és háztartási cikkek, szeráruk, zománcozott lemezedén?ek,
_ A MNDSE hírei. A Magyar Nők
horganyzott
áruk,
zománcozott
és
feketetüzhelyek,
épülelvxsalások,
fürészáruk
és
a Carmen keddi előadásán
Demokratikus Szö.etsége március 15 én,
horgászati cikkek legolcsóbb beszerzési forrása. Állandó ártájékoztatás !
pénteke délután 4 ófakor taggyűlést tart
A Nemzeti Szinh'r kedden másodszor
a TÍSZ-J Lajos körút 57. szátn alatti székHelyi képviselőt keresünk.
látszotta Bizet mult? héten nagysikerre!
házában. Az országos női kongresszus, a
felújított dalművé', i Crmen*. Az első
bálvendezés és egyéb aktuális kérdések
előadás nagv sí'/erének hatása alatt ezmegviatására kerül sor. A Nőszövetség
úttal is zsúfolásig megtelt a nézőtér,''(még
kéri a tagokat, hogy a taggyűlés rendttia sajtóhelyeket is eladták!) ékes hbonyivüli fontosságára való tekintettel, hiánytékául a szegedi operakutíusz fejlettségétalanul jelenjenek mag. — A Magyar Nők
nek és a közönség muzsika utáni vonzóDemokratikus Szövetsége felkéri tagjait,
dásán rt. Az előadás, amelynek a felújíhogy március 15-én, oénteken reggel 9 óratásáról ivott he támolónkban már méltákor a Nőszövetség Tisza Lajos-Köriit 57.
nyolt nagvszAmu erényei ezúttal még foA
szegénység
és
a
közöny
megbénítja
ennek
szám alatti székháza elört gyülekezzenek,
kozottabban kidomborodtak, hiányosságai
hegy a Magyar Nők Demokratikus Szöa fontos szervnek a m u n k á j á t
pedig mindjobban eltünedeztem, ezúttal is
vetsége együttesen vonulhasson a márnagy sikere volt. Az együttes összetétele
ciusi ünnepségre.
(Szeged, március 13) Valamivel több, kivannak kiszélesíteni.
czalka ómmal megváltozott amennyiben
már sz. résó előadáson is indiszponá'tsáe— A szülők Iskoláján csütörtökön mint egy éve, hogy Szegeden is meg.
Á N e m z e t i S e g é l y t Összeté- g 1 küzdő Qarai Ernő lemondta a szerepdélután háromnegyed 4 órakor dr. Firbás alakult a Nemzeti Segély szervezete.
lés'. Helvétté Súnándy J'zsef énekelt
vesztik a Nemzetközi
Oszkár tart előadást a Serdülés kora cim. A háború okozta pusztítások, a ziílDon Jósét.
Vöröskereszttel
mel. Belépés díjtalan.
lesatővé vált nyomor elhatalmasodása
A fiatal tenorista, akinek magánszerepx Tánc az tpa-tsstnlaíbsn:, csü- tette időszerűvé az egész magyar tár— Tudják-e azt — kérdezzük
ben ez volt az első fellépése, kitűnően
törtök. péntek, szombat, vasárnap délhogy
a
közvéleményben
igen
eltersadalom összefogását. >A fasizmus
megállta heh ét a nehéz ének- és játékután 6 órától.
ind hősi.
X A Szegődi Iparosak Temetke- áldozatait segiti a Nemzeti Segély* jedt az a hiedelem, mintha a Nem- pariiban. Pimándy íenoria
zési Egyesülete március 24 én. határo- — olvassuk mozikban a hirdetéseit. zeti Segély segítés közben részre- mind Urai változatában szépen cseng és
zatképtelenség esetén március 25 én dél Agitációs jilszó, amely teljes mér- hajló lenne zsidóvallásu pártfogolt- némi naza'itásfól eltekintve ideális orgánumnak mondható. Ha a szükségtelenül
előtt 10 órakor tartja meg rendes évi köz- tékben fedi a valóságot. Az elmúlt jaival szemben?
orrba fö'tolt hangokat kiküszöböli énedégyűlését az ipartestület székházában.
— Ez egy egészen helytelen fel- ből, "agv jövőre mutató fejlődésének
hónapok ezt bizonyították.
Gázolt az ismeretlen autó.
sem áll útjában. A 'elkes közönség
Látogatást tettünk a Nemzeti Se- fogás — hangzik a válasz —, mert semmi
Barna Sándor Ujsoinogyitelep 55. alatti
vele egvfitt szívesen ünnepelte az el'adáa
zsidó
pártfogoltunk
egyáltalán
ninlakost hétfőn délben az algyői országúton gély Kálvária-utcai székházában, hogy
többi szerep űiét i«, az ezuttal bátrabban
egy ismeretlen autó, amelyrren három sze egy fontos kötelességet teljesítsünk, csen. összetévesztenek bennünket a é« eröt.-ljesebben éneklő Matton Étet, a
mély, köztük egy nő és egy kisgyerek ült, bepillantást szeretnénk nyújtani ol- Nemzetközi Vöröskereszt (Joint) sze. kitünö Hidy Franciskát. ÉrdvPAIt Ferencz
elütötte Barna Saodornak a balkarja elgedi kirendeltségével. Ez a szevv köz- Anikót, Poeánv Z'U7.«át, Febérprtakv Ertörött. Sérülését a sebészeti klinikán kö- vasóinknak, a szegedi közvéleménynőt, Sadt Edét és a nagyszerű láncosokat;
nek a Nemzeti Segély nehéz, küzdel- tudomás szerint az amerikai zsidók Zsed5nyi Károly', Bartos' Irént, Lakatos
tözték be.
ajándékozásából segiti a magyaror- Qabrie'láf, valamint nem utolsó sorban
— Apró lopások, üuzi István Boldog- mes harcába. Bepillantást és egyben
asszony-sugárut 69. szám alatti lakos je- ösztönzést is, hogy több fegyelemre, szági zsidókat. Annak ellenére, hogy Vaszy Vik'or igazgató karnagyot és rom(„.)
lentette a rendőrségen, hogy bejárónője, odaadó munkára van szuk/ég a nagy- ez egy egészen különálló szerv, már pásan működő zenekara'
akit előző nap vetr fel cseléd önyv nélkül közönség részéről.
eddig is sokszor támogattak bennünes akinek még a nevet sem tudja, niegket különösén gyógyszerrel, amiért ezszö ött, magával vive nagymennyiségű nör
A fasiszta nyomdatermékek
Szegénység... szegénység-., sze- úton is köszönetet mondunk a Nemruhaneműt. Kara 2—300 millió. A tolvai
beszolgáltatása
génység
.
.
.
bejárónő 45 -50 év körüli asszony, bordó
zetközi Vöröszkareszt vezetőinek.
Sántha Józsefné szociális
titkár
harisnyái és kék kabátot visel. — Bagáry
Pálfy Gvörgy főispán újból felhívja a
Mária jelentette a bűnügyi osztályon, hogy adja meg kérdéseinkre a felvilágolakosság figyelmét a fasisrta szellemű,
Töbü megértési k é r ü n k
szerdán délelőtt a Marx-:eri piacon ko- sítást és készségesen megmutatja a
szovjetf'enex es antidemokratikus sajtóa várost közönség-éiöl
sarából ellopták börpénztarcáját 600 000
termékek beszo'gáltatásá'-ak kötelezettséIngyenes
pengővel és három személyre szóló ke- különböző intézményeket.
— Milyen az együttműködés az itt gére, A beszolgáltatások helyenkjnt igen
nyérjeggyel. — K'ss Istvánné Délibáb-utca ambulanciát tart fenn a Nemzeti Se- dolgozó munkatársak között?
vontatottan történtek és az eddigi gyűj4. szám alatti lakos asztalo*müheLéből gély, ahol igazoltan Szegcnysorsu betések eredményéből arra lehet következSántha
Józsefné
mosolyogva,
iejkeelloptak hat méter gépszijat és több kézitetni, hogy a rendeletek végrehajtása malelek
kapnak
kezelést.
A
rászór
dók
sülien beszél munkatársairól.
szerszámot. — Özv. Papp Istvánné doradéktalanul nem történt meg.
hánykisaiusnak a vágóhíd mellett levő ingyen kapják meg a gyógyszert is.
—
DiczfaUissy
Ferencné
az
ügyA miniszterelnökség felkérésére a detrafikját szerdára virradó éjjd feltörték és Terhes és szoptatós anyák, gyermevezető titkár, aki
mint
önkéntes mokratikus ifiusági szervezetek vállalkozelloptak bslöle egy széket. — Macskási kek D-vitamint kapnak.
az említett sajtótermékek összegvüjt4Józse né Hóbi rtbasa-urea 42. számú hámunkatárs kiváló szakértelemmel és tak
sére,
Budapesten a ház-, illetve tőmblának udvarából hat méter csatornát lopMi persze többet szeretnénk nyúj- odaadással végzi munkáját. Hasonló megbizottak bevonásával az ifjúsági szertak el ismeretlen tettesek. A rendőrség
tagjai házról-' ázra járva gyűjtötvalamennyi lopás ügyében megindította a tani, mint amennyit adni tudunk — kitűnő munkát végez dr. Viola György - veretek
mondja kísérőnk —, de szegénysé- né is. De ugyanezt tudom mondani ték össze és szállították el a megfelelő
nyomozást.
g\üjfőhelvekre azokat a sajt-'termékeket,
minden munkatársamra. Nagy sze- env lyeket az érdekeitek beszolgáltattak.
günk nem engedi.
— A szegedi egyetemi és főiskolai
génységünkkel és a körülöttünk tor- Pálfy főispán féri a vzóbanforgó sajtóterhallgatók szabad szervezete felhív
A napközi otthonba megyünk át.
minden egyetemistát és főiskolást, hogy Szegényesen tiszta és egyszerű szobá- nyosuló nyomorral hősiesen küzd? e mékek összegyűjtésének ilven módon való
megszerv zését. A rende'et végrehajtásáteljesíti mindenki a kötelességét.
pénteken délelőtt fél 10-kor jelenjen meg
hoz fon os érdekek fűződnek és ezt a
a Központi Egyetem előtt, hogy együttesen ban tanulnak, játszanak a kicsi gyer-- Mit üzennek a Délmagyarorszá- Szövetséges Ellenőrző Bizottság is megkívonulhassanak ki a K'auzál-téri közös mekek.
gon
keresztül a szegedi közvélemény- vánja.
szabadságünn«pélyre.
— A téH hónapokban pok gyernek?
meket nem tudott elküldeni az édesr
1
anyja — mondja Sántha Józsefné —,
— ?öbb megértést kérünk "Szeged Ahová még nem lehet levelezni
mert nem tudott egy ruhadarabot, város
közönségétől.
Ha keveset
(Budapest, március 13) A postavezércipőt a gyermekére adni. Meg kell iadUnk, nem azért van, mintha nem igazgatórág közli, tior>v a következő eurómondanom, hogy a kicsikkel teljes akarnánk adni, h a m m mert nincs, pai országokkal a postaforgalom még nem
nvilí meg : Albánia, Belgium. Dánia, Finn(vizipatkány) bőréri megelégedésünkre azok foglalkoznak, A szegedi közvélemény jóakaratú tá- ország,
Görögország, Luxemburg, Németakiket a nylron képeztek k ! az mogatásával nagyban hozzájárulhat
alföld, N meiország, Norvégia. Olaszoringyenes gondozónői tanfolyamon.
munkánk megkönnyítéséhez.
szág, Portugália, Spanyolország, Svájc és
Felhívjuk ezekre az utolsó sorokra Törökország. Ezekbe az országokba címSzeged, Kárász-n. 8.
Ingyenes diákinternátusa is van a
a közvélemény figyelmén kivül a vá- zett leve leket a posta nem továbbítja,
(Hatóságilag engedélyezve). Nurnzeti Segélynek, amit a jövőben
aanem visszaadja a fe adónak.
ros vezetőinek, Dénes elvtárs, pol-

— A« *dápeaj*8 u»*rci«« 14 én
17.20 pengő.
— Időjárás) elöntés. Várnató időjárás
csütörtök estig: Élénkebb délkeleti, később
déli szél, délnyugatról további felhősödés,
több helyen, főleg nyugaton eső, a hőmérséklet alig változik.

Willmann Hugó

A nyomor ellen k ü z d és épif
a Nemzeti Segély

30 doboz gyufa
1 pézsma
R O S M A N
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A tömegmegmozdulások segítették
a demokratikus pártokat
a reakció elleni harcban
A M K P politikai b i z o t t s á g á n a k határozata
állapodás nélkü . A tömegmegmozdulások
sikereinek é< hibái",a- megvizsgálása után
a MKP politikai bizottsága elhatározta :
j. Az állami gépezet megtisztítJsáért
folyó harcot az összes demokratikus erőkkel közös szervezetben, mindenek előtt a
Nemzeti Bizottságokon keresztül kell folyA népi töinegmozdulá?okat a dolgozók tatni. A páriszervezeteknek ilyen irányban
jogos elégedetlensége váltotta ki. A meg kell támogatásukat kifejteni.
mozdulások segítetté* a demokratikus
2. Mindenekelőtt a Szociáldemokrata
pártokat a re>kc!6 elleni harcban és Part helyi és üzemi szervezeteivel ke 1 a
hozzájárultak a demokratikus összefogás kapcsolatokat a hare során szorosabbra
megízilárdi'ásahoz. Egyes helyeken azon- fűzni.
ban olyan jelemégek mutatkoztak, ame3. U'aritja a központi szervezési oszlyek a demokrácia űgy.t nem szolíáliák. tályt, vizsgálja felül az előfordult kilengeEzeket a kommunista p 'rt a legh.-tározot- seKct.
tabban elitéli.
4. Felhívja a párt összes szervezeteit,
Különö-en elítéli azokat a" rendszabá- folyassak munkájukat a demokrácia meglyokat, amelyeket egyes csoportok a szo- szilárdításáéit, különösen arra vigyázva,
ciáldem krata párthoz és a nemzeti pa- hogy a politikai vá'sag megoldását képező
rasztpárthoz tartozó tisztviselők ellen h u- • megállapodás ?kat inindennol akadály nélak, a többi párttal való előzetes meg- I kül, de túlzásoktól mentesen végrehajtsák.
(Budarcst, március 13) A Magyar Kommunista Párt politikai bizottsága az ut bbi
hetekben a töldreformmal, valamint a közigazgatás megtisztításával kapcsolatos tömegmozgalmak ügyében,a következőket
állapítja meg:

1

Rendet az algyői k o m p n á l
A részeg révészek m e g t á m a d t á k a z utasokat,
mert n e m voltak h a j l a n d ó k borban íizetni
a révdijat
(Szeged, március 13) Hid hiányá- ; után dé'után 4 órától este 8 óráig
ban az algyői komp jelenti Szeged j hiába várakoztak, hogy a révészek
utazóközönség
egyetlen összeköttetését a Tiszántúl- I átszállítsák őket, az
hatalmába
lat. Ennek a fontos közlekedési esz- j hangos jelenetek között
köznek a működése elten az utóbbi kerítette a kompot és mrga húzta
időben számos panasz merült
fel. azt át az algyői oldalra. Velük együtt
Szerdán délelőtt megjelent a szegedi átkelt három-négy révész is, akik aa
rendőrség bűnügyi osztályán ifj. Bi- algyői parton leugrálva, botokat raezók Ferenc budapesti lakos és kon- gadtak és nekiestek az utasoknak. A
krét esetből kifolyólag panaszt tett verekedő részeg révészeket csakhoszaz algyői komp személyzete ellen. El- :szabb tusakodás után sikerült megmondotta, hogy kedden délben Hód- fékezni az utasok között levő Szépmezővásárhely felől jövet többedma- lak! Mihály szegedi rendőr segítségégávál ál. akart kelni a kompon, a vel.
révészek azonban, akik a részegségig
Algyő község vezetőségének figyelle voltak ittasodva, csak borért vol- mét felhívjuk a kompnál uralkodó
vollak hajlandók őket átvinni.
lehetetten állapotokra és
ajánljuk,
Azonban
rövid
idő
alatt hogy verekedő kedvű révészeit rendf
mintegy 120—140 főnyire szaporodott szabályozza meg.
-oaz átkelésre várakozók sokasága. Mi-.
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SzAK—HAC
A SzAK következő elten fele a bajnokság tizedik helyén álló HAC lesz.
A herminamezeiek tavaszi rossz szereplése megtejjetés, mert az ősz folyamán az élcsoportban tanyáztak és
ugy látszott, hogy a tavasz folyamán
sikerül nekik az elsők között végczniök. Az öszi sikereket ugyanez a
jálékosgárda vívta ki és a fővárosi
sportközvélemény értetlenül áll
az
együttes gyenge szereplése előtt. Vasárnap saját otthonukban kaptak ki
a DVSC csapatától botrányos körülmények kö-ött. Forgách és tfozsur
a kiállítás sorsára került, ezért valószínűleg tartalékosan lesznek kénytelenek a SzAK ellen kiállni. A gyenjgébb összeállítás és a kevésbé jó sze
replés azonban nem ok arra, hogy a
SzAK elbizakodjék. A szegedi csapatnak feledtetnie kell az újpesti öt gólt
is.
A Vasutas-stadion vasárnapi programja a köveíkezö: Fél 4 órakor:
SzAK—IIAC,
fél 2 órakor: UTC—
MMTü, őszről elmaradt I. osztályú
bajnoki, 12 órakor: Toldi II.—SzAK
11. elmaradt II. osztályú bajnoki
Oaxről elmaradt II. osztályú bajnoki a Va«utas-stadionban. Március
35-rén kerül sorra a Vasutas-stadionban az őszről elmaradt SzAK II.—
SzMTE II. II. osztályú bajnoki mérkőzés.

R A D I O
Csütörtök, március 14.
6 J 0 : Falurádió. 6,45: Hirek, műsorismertetés.
7.05: Reggeli renc. 8.00, Ali újság a piacon? 8 15:
Vidám egyvelegek. 9.U0; A rendönenekar játszik.
10.00: Huek. 10.1U: Hanglemezek. 10.3,; A középiskolai tanulók rádióoklatása. 12,00: Deli harangszó
hirek. 12.15 ; Rádió-kamarazene. 13 00; Elbeszélés.
13.15: Jazz. 13.45; A munka híradója. 14.00: Hirek.
14.10: vöröskcreszt-körleménvek, 14.20: Rádió kereső hírszolgálat. 15 15: Rtdióiskola. 15.55: Műsorismertetés. töiOU; Hirek. 16,10: Előadás. 16.25; Vokáltrió. 16.45: Előadás 17.00; Párthiradó. 17.15: A
(óvárosi Népművelési Központ márciusi ünnepsége.
18.00; Hirek. 18.05: A Vöröskereszt-közleményei.
18.15: Magyar nóták. 18.50: Ujabb cseh líra. 19.10:
Operaériák. 19,45: Előadás. 20.00: Hirék, sporthírek
20.20: A Magyar-Román Társaság műsora. 20.50:
Hírek és krónika orosz nyelven. 21.00 Műsorismertetés. 21.05; Vöröskereszt-közlemények. 21.15: A
Hzrmónia-együttes játszik. 21.50: Hirek és krónika
angol nyelven. 22.00: Hirek. 2250; Hirek és krónika
francia nyelven. 23.00; Napi hírösszefoglaló. 23.10:
Rádió-keresó hírszolgálat.

Hivatalos

közlemények

Felhívom <'<z érdekelt gazdikat, hogy
a befizetett termel i cukorért és a cukorrépa vetőmagéri jelentkezzenek Karácsonyi István iái Újszeged, Temesvári-körűt
8a. Dénes polgármester.

Közellátási közlemények
G a z d á k 1946/47. évi termelési és
beszolgáltatást kötelessége. 1946 junius 3!) nap a uián a földadót nem terményben, nsnem pengocen kell fizetni.
1946 július 1-tól a gazdalkodót szántó- es
szöllöterüietei után a közellátás biztosítására ben, olgáltatási kötelesség terheli. A
beszolgáltatás szempontjából gazdalkod 3
az, aki tulajdonjog, juttatás, haszonélvezet,
haszonbérlet, vagy bármilyen más cimen
tényleg gazdálkndik. A beszolgáltatás alól
mentes az a gazdákod , aki l holdnál
nem nagyobb szánté-, vagy fél holdnál
nem nagyobb szöliőterüfeien gazdálkodik.
Termelési kötelesség. A gazdálkodó köteles ugy gazdálkodni, hogy az 1946. év
tavaszán szántóterületének legalább a fele
őszi és tavaszi kalászotokkal — ideerlve
a kölest is — legyen bevetve. Tehát most
tavasszal köteles annyi árpát, zabot vagy
kölest v.rini, hogy az őszi verésével együtt
s/ántóterületenei; felét kitegye. Egyébként
köieies az 1946. évben ugy gazdálkodni,
hogy terméséből és állattartásából a megállapított beszolgáltatást kötelességét teljesíteni tudja. Beszolgáltatást kölelesség
mertékét a következő hirdetni; ny ismerteti. Közellátási Hivatal.

c s e r e

P A R T H I R E K

500x16-os uj aulókülsőgumik borért
pénzért, disznóért eladók. Bocskai-u. 14,
földszint, ulo só ajtó. Csütörtökön 8—10
Csütörtökön 5 órakor az M K P összes szervezeteinek renderógárdistái értekezletet tartanak a Kál- óráig.
vm-téri székh&zhan. A nála levő karszalagot minElcseréljük Szabadsajtó-ulca 21. sz.
denki hozza m a g i v a l
Az összes kerületek és üzemek propaganda- és házunkat szántó és szöllőföldért. Érdekkulturvezetfli csütörtökön 4 órakor Arany János- lődni: Pálífi-utca 51.
utca 2. szám alatt értekezletet tartanak.
Öt és egy négyhónapos süldő 40-es
Csütörtökön 5 órakor a kerületi titkárok értcnői cipóéit, férfi és noi ruhaanyagért,
kezletsi tartanak Arany Janos-utca 2. szám alatt.
elcsereiFelhívjuk az összes szervezetek figyelmét arra, vagy dunna- és párnahuzatért
hogy 15-i ünnepélyre a szervezetek saját székházuk, hetó. Tápé, Do/sa-utca 101.
vagy üzemük elótt gyülekeznek és onnan már felEgy pár hathetes malac méteres ruhasorakozva jönnek ei a Kálvin-térre, ahol a továboi
ulashásokat a rcndczögardistálttól fogják megkapni. neműért elcserélhető. Tápé, Déva-utca 7.
A gyülekezés a Kálvin-téren fél 10 órakor befejeTakaréktár-utcai két szobámat elződik.
Az MKP rókusi szervezete csütörtökön fél 6 cserelnéin Körút, Vásarhelyi-sugárut, vagy
órakor Komócsin Zoltán , A háborúk kérdése" cim-, annak környékén. Étd. Csuka-utca 21
mel szemináriumi előadást tart.
Választási inaiacok ruhaneműért, terAz MKP Belváros I. Berzsenyi-utcai székházban
elcserélhelök. Tápé,
pénteken fél (! órakor Komócsin Zoltán elvtárs sze- ményért es borén
mináriumi elóadást tart „A társadalmi formák fejlő- Aradi-utca 14.
dése" címen.
6 hónapos hizón-k való disznómat
A Belváros 1 pártszervezethez tartozó minden eleserelném karikahajós varrógépért. .Hízó"
egyes páruag pénteken délelőtt tél 9 órakor gyülekeznek a Berzsenyi-utcai székháznál a március 15-i jeligére.
ünnepre vonulás végeit.
Átmeneti babát alac -ony féríi részére,
Az MKP rókusi szervezete közli az érdekeltek- 42-es férficipö, kötött leánykaruha élelemkel, hogy hivatalos helyiségében /Kossuth Lajossugárut 26) délelőtt 11—12-ig, délután 4-6-ig tart ért elcserélhető. Tiaza Lajos-körut 91,
földszint.
hivatalos órát.
A MKP Arany János-utra 2. szám alaiti helyiMotor 100-as Sachs kifogástalan állaségében minden szerdán déleiölt 11—l-ig panasz- potban kicserélném nagyobbert. Kossuth
napot tartunk.
Lajos-sugái ut 113.
Elcserélhető hét vontató széna botért,
malacért, tennényért, vagy tehénéri is.
Özv. Simon Pálné Szegcd-Alsóközpont,
Mórahalom 223A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK szakTrágya elcserélhető burgonyáért vagy
szervezete értesíti tagjait, hogv tisztújító közgyűlés:! csütörtökön délután fél 4 órakor a székházban lisztért. Pálffi-utca 15.
tartja meg. Egvben figyelmeztetjük tagdilhátralékEgy johangu szén nagy inandolin éle
ban levfl tagjainkat, hogy hátralékaikat 15-e elótt
lemeit elcserélhető. Csaba-utca 19.
rendezni szíveskedjenek.
K é k k ö v e t gabonáért, élelemért cseréAZ ORVOSOK szakszervezete értesiti azon tagjait, akik kokszellátást igényellek, hogy a kokszot lek. Dobó-utca 51. Alsóvátos.
a Délvidéki Szénkereskedelmi Rl.-nél átvehetik téTizeuötkövcs svájci zsebóra, erős
rítés ellenében. Egyben értesítjük tagjainkat, hogy
szakszervezetünk hivatalos óráit délután 5-7-ig hátizsák és nöi nyáriruha élelemért elcsetartja. A hét minden napján egy-egy vezetóaégi tág rélhelö. Hétvezér-u ca 33.

Szakszervezett hirek

ügyeletes órát tart. Személyszerinti beosztást helyiségünk hirdetőtábláján lehet megtekinteni. A szakszervezeti tagdíjakat kérjük mielőbb kiegyenlíteni,
meit a jövőben a késedelmeseket pótdíjjal vagyunk
kénytelenek meglerhelni.
A FAKERESKEDÖK pénteken 3 órakor a székházban tagértekezletct tartanak.
A PIACI zöldség-, gyümölcs- és tejtermékárnsok
pént ken délután 3 órakor a székházban adóügyben értekezletei tartanak.

Adás-vétel
2 x 1 szoba-konyhás, kertes családi ház
pénzért eladó. Lugos-utca 6.
Szemeskávét kis tételben is vásárol
Meinl-fiók, Kárász-utca.

Ócska kalapját ne dobja el, Mencz
kalapos ujjáfesti. Dugonics-tér 2.
Használt borotvát, ollót, hajvágógépet
stb, veszek. Fráter műköszörűs, Mikszáth
Kálmán-utca 5.
Borfejtő gumicsövet, 1'5 collosat és
egy saroglyás árukihordo talicskát megvételre keres Sándor Béla italáru üzlete a
Főpostánál, Kelemen-utca sarok.
H á z Somogvitelepen, 13. utca 792.
eladó aranyért. Ugyanott asztaltüzhely is,
;Uj kézimunkateritők. szfkek, zsuraszta! olcsón eladó. Pozsonyi Ignác-utca 21.
Tokaji.
Kétszemélyes dunna eladó. Bécsikörut 1.
Opel Olimpia motor eladó. Érdeklődni:
Petöti Sándor-sugárut 1.
Gyermekkocsik, javítások, kártológépek. .Tisza" Fémipar üzemét Kálváriautcából Rigó-utca 33 alá hulyezte át.
Eiitdó permetezőgép, petróleum hordó,
centrifugái szivattyú, tűzhelyek, kályhák.
Topolyasor 11. Nagyáilomás.
Petróleomlöző eladó és a«áctuskó
zsirért és krumpliért cserélhető. Hajnalul ca 9a.
Kelemen nagy német-magyar, magyarnémet szótar, valamint egy Kétajtós jégszekrény eladó. Széchenyi-tér 8. II. em. 18,
Csombai.
Valódi cukorrépamag, Takarmányrépamag kapható. Veszek dughagymáf
Hotfman, Bus páter-utca 9.

K ü l ö n f é l é k
Legtöbbet fizetek használt bútorért,
ruha: emüért.
Hívásra házhoz megyek.
Fischof, Mikszáth Kálmán-utca 22.
Baktói Parasztok Termelő és Értékesítő Szövetkezete értesiti tagjait,
hogy a jyUmö csták cs a cufeoi répa mag
atvélele végett március 17-cn, vasárnap
délelőtt 10 órakor Ujsomogyitelepen a
Kéri-féle vendéglőben jelenjenen meg és
akinek módjában áll, a gyümölcsfákra a
kukorica előleget hozza magával. Egyben
felkérjük az igazgatóság és a felügyelő
bízottság tagjait, hogy ugyanott vasarnap
delelő t 9 órara igazgatósagi ülésre pontosan jelenjenek meg. A Vezetőség.
Lucza kelmefes'ö, vígvfisztitó vállateí,
Rákóczi-tér. Kazinczy-u. és gr. Klebelsberg-tér,
F a t a l p a k : Paiafautánzat, szandál,
csuklós nőiialp, j pánsarok, szandál kapható. Piroscégtábla, Tisza Lajos-körut 53.
Tanárt keresek, aki előkészítene a polgári lV,-es anyagára, Előkészítő jelige.
Elveszett kesztyű, női sötétkék, még
szombat n a fürdő környékén. Jutalom
élelem. Ördög, Szent Ferenc-utca 9.

F o g l a l k o z á s
I. osztályú cip szsegédek parafamunkára felvétetnek. Kölcsey-utca 4.
M e g b í z h a t ó komoly altisztet keres
az Ujs*giróotthon. Jelentkezés igazolási
iratokka, bizonyítványokkal
Battnyányutca 4, délután 4 orátói az otthonban.
Háshoz megyek varrni, Vállalok mindenféle ruhát, alakítást, javítást. Cim:
Tömörkény-utca 8., házmesternél.
Cipészsegéd I. osztályú parafamunkára felvétetik. Rácz cipősz.lon, Kölcseyutca 7.
Megbízható rendszerető mindenest
azonnalra felveszek. Belvárosi üvegház.
Széchenyi tér. 16.
Feliigyeláaöknek idősebb asszonyokat felveszek a városi illemhelyekre. Huszár, Báró Jósika-utca 34.
Tűzifát géppel fűrészelek. Polgár-utca
1. Nagy Károly.
Szántást vállalok árpáért szálért, szalmáért. Dobó-utca 51. Alsóváros.

L a k á s
Kétszo ' á s komfortos lakás bútorral
átadó, üzlethelyiség Belvárosban, bútorozott szobák kiadók, Lakásüg, nökség, Kölcsey, ulca 10.
FflezerkeszbC: Szirmai István,
rvJalia szerkesztő: Gárdos
relslfls kiadó: Koocz László.
Kiadja;

Hírlapkiadó KH.
Szerkesztőség: Jókai-stca «.
Telefon: 491 «a 1(B.
Kiadóhivatal: Kirfiewrtea •>
Telefon: 325,
A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
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