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A nyilvánosság kizárásával
tárgyalnak a külügyminiszterek
Ezen a héten, c s a k ügyrendi k é r d é s e k k e l foglalk o z n a k — L e h e t s é g e s , hogy a b é k e s z e r z ő d é s e k e t
aláíró államokat i s meghívják
Páris teljes felkészültséggel várja a
csütörtökön, vagy pénteken kezdődő
külügyminiszteri értekezlet ösázeülését. Az értekezletet á lehető legteljesebb titoktartással kívánják kezelni és
a világ valamennyi részéből a francia
fővárosba sereglett 200 laptudósttót
a megnyitó ünnepségtői eltekintve,
nem engedik be az ülésekre. Az értekezlet menetéről időről-időre hivatalos közleményeket adnak ki.
A négy külügyminiszter ezen a hétért minden valószínűség szerint csupán ügyrendi Kérdésekkel foglalkozik.
Az 5 állammal kötendő békeszérződések megtárgyalása után Némétország és Ausztria kérdése is szőnyegre
kerül.
i
Sfó van arról, hogy a külügyminiszterek értekezletére azokat az államokat is meghívják, amelyek a békeszerződéseket aláírják majd, illetve felkérik őket arra, hogy bizonyos meghatározott pontokban álláspontjukat
kifejtsék és érdekeit megvédjék. Ezideig azonban még nem került sor
ilyen meghívások kibocsátására.
Csehszlovákia
külügyminisztere
jegyzéket nyújtott át a szövetséges
nagyhatalmak prágai nagyköveteinek,
kérve, hogy amennyiben a külügyminiszterek értekezletén
Németország

ügye is megvitatásra kerülne, ugy
hallgassák meg Csehszlovákia határkiigazitási követeléseit is. A jegyzék
részletesen felsorolja
Csehszlovákia
idevonatkozó óhajait.
Ami az Olaszországgal, Magyarországgal, Rómániával, Bulgáriával és
Finnországgal kötendő békeszerződéseket illeti, a Times szerint csak az
utóbbi látszik olyannak, amely nem
fog kíüönös nehézségekkel járni. A
másik három csatlósország esetében
főképp területi kérdéseket kell majd
megvitatni. A jaltai megállapodás szerint megkívánandó, hogy ezek az országok szabad demokratikus választások alapján alkossák meg kormányukat. Egyelőre azonban
egyedül
Magyarország rendelkezik ilyen kormánnyal, Románia és Bulgária kormányai nem elégítik hi a nyugati hatalmakat, mert nem képviselik az ország valamennyi demokratikus rétegeit.

majd feleinek arra, hogy szükséges-e
a szakszervezet, vagy nem. Biztosithatjuk, hogy kielégítő feleletet kap,
olyant, amilyet egy munkásáruló korhely megérdemel.
A Kisgazdapárt szerdai pártnapja
hü visszatükrözője volt annak a ténynek, mennyire hajtotta végre a helyi
vezetőség Nagy Ferenc miniszterelnök

•Bymés amerikai külügyminiszter hit
szerint egy Európa-értekezlet megtartását javasolja, mely időről időre
döntene Európa közös gazdasági, hajtóerő-termelési, pénzügjT és
egyéb
kérdésekről is. Ha a terv kudarcba
fulladna, Byrnes különbékét
kiván
kötni Olaszországgal.

Soviniszta, demokrácia-, szoviet- és pártellenes izgatás
a Kisgazdapárt szerdai pártnapián
Szeged, április 25.) Szerdán délutánra pártnapot hirdetett a Független Kisgazdapárt. Előadónak dr. Tomka Pál tanár urat hirdették. Tomka
ur Megoldhatatlan kérdések a magyar béke tükrében cimen tartott
uszító, soviniszta agitáció? saját pártvezérével, Nagy miniszterelnökkel is
szembefordulva. Jellemző a hallgatóság összetételére, hogy időnként őrjöngő kitörésekkel fogadta előadó ur
elmélkedéseit. Az előadás fő vonala a
nemzetvesztő sovinizmus ismert hóbortját tükrözte vissza. »Különbek vagyunk összes szomszédainknál« és hasonló imperialista frázisokat hallottunk. Tomka ur szembeszállt a demokráciával és a háborús főbünősök
védelmére kel? amikör arról beszélt,
bogy a béketárgyalásokon nem a demokratikus fejlődés a döntő, hanem
az ism'ert agyrém, ezeréves multunk.
Jellemző, hogy suttogó propagandára
invitálta hallgatóságát,
megmagyarázva, hogy aki ezt az agitációt folytatja, arra a Béke-utca vár.
Rendőrség figyelem! Tomka ur lexikopdemokráciát akar. Szerinte >-ez
egy piszkos demokrácia, az igazi és
becsületes embereket lecsukják, börtönbe vetik, a vezetők a népnek a sakkjaiból kerülnek ki«. Vájjon az utol-
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só szavakhoz mit szólnak a Kisgazdapárt demokratikus vezetői, a Török
Ferencek. Madarász Jánosok és Donászy Kálmánok?
A B-lista Tomka ur szerint szükségtelen valami, mert a közigazgatás az
nem reakciós és rágalom, hogy szabotál. Ugylátszik elfelejti, hogy
a
B-üstát nemcsak a Kisgazdapárt vezetése, de a szegedi vezetők is szükségesnek tartják. Tomka ur által igy
előkészített hallgatóság
természetesen még tovább ment az uszításban
úgyannyira, hogy nem ggy felszólalást az elnök kénytelen volt korrigálni. Az egyik felszólaló, bizonyos Gyula
nevü kekiruhás, csizmanadrágos, barnahajú ficsúr arról beszélt; »Ma még
ne nagyon beszéljünk, csalt gondolkozzunk, jegyezzük fel azokat az embereket* akik ma tevékenykednek és
ha eljön a változás ideje, akkor hiába
jönnek felénk mosolygó arccal és baráti kézzel, nem fogjuk elfelejteni,
hogy a múltban ellenünk dolgoztak,
felelősségre fogjuk őket vonni.«
Ami a bizonyos Katona nevü ur
szennyeshangu, demagóg szakszervezetellenes kirohanását illeti, arra csak
egyet tudunk felelni. ízléstelen, hazug
rágalmait mondja el, mondjuk a Sze
gedi Kendergyár munkásai előtt. Azok
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párttisztogatási utasiátsait. .Feleletet,
de inkább i ettek* ti várunk a Kisgazdapárt helyi vezetőségétől a szerdán
történtekkel kapcsolatosan. Felelni,
illetve cselekedni kell a dttnokratikus
rendőrségnek is. Ugy találjuk, hogy,
a szerdai pártnap túlságosan is ki"
meríti a demokrácia védelméről szóló
törvény egyes paragrafusait.
Készüljünk május l-re

A falvak lakossága is készül a munkásság
és parasztság nagy ünnepére
(Szeged, április 25.) A falvak lakossága is nagy arányokban készülődik a május 1-je megünneplésére Tápé, Dorozsma, Alsóközpont, Sándorfalva, Algyő, de a kisebb' helységek;
munkáspártjai is a parasztpárttal karöltve minden előkészületet megtesznek, hogy a második szabad május
elsejét a dolgozók felejthetetlen emlékű napjává tegyék.
A délelőtti felvonulásokat és gyűléseket mindenütt népünnepélyek fog-

ják követni.
A Magyar Kommunista Párt nevében Dorozsmán Komócsin Zoltán, Tápén Enczi Endre, Algyőn
Dániel
György, Sándorfalván Tóih Róbert,
Alsóközponton Krajkó András, Kübekházán Trischíer glerene, Deszken
Halász György, Várostanyán Berár
Demeter, Gyálán Perjési László, Szőregen Koloszár Béla, Szatymazon L a kó Antal, Felsőközponton Kiss Pál
fog beszélni.
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a városi tisztviselők kérdőíveit
a belügyminisztériumba kell juttatni
Erről tárgyalt csütörtökön a Nemzeti Bizottság
(Szegei!, április 25.) A szegedi Nemzeti Bizottság dr. Donászy Kálmán
elnöklésével csütörtökön reggel fél 8
órákor rendkívüli ülést tartott. Az
ülés tárgya a városi tisztviselők létszámcsökkentési tervezetének előkészítése és megbeszélése volt. A Nemzeti Bizottság ülésén résztvett a szerdán este Szegedre érkezett Gyánl
Ferenc belügyminisztériumi kiküldött
is. Gyáni a
belügyminisztériumból
kérdőiveket hozott magával és ezt
minden egyes városi tisztviselőnek ki
kell töltenie, aki jelenleg illetményt
kap. Ugyancsak ki kell lölteniök azok-

nak ís, akiket már előzetesen B-list á r a tettek.
,
Az ivek kitöltésének és feldolgozásának kérdését részletesen megbeszélte a szegedi Nemzeti Bizottság,
majd délben 12 árakor a városházán
rendkivüli tanácsülés elé terjesztették
az ügyet. A tanácsülésre meghívták a
hivatalvezetőkét is és a Kérdőivek kibocsátásának módjairól,
valamint
egyéb technikai megoldásokról tájék o z a t t á k őket.
A kitöltött kérdőíveket május 6-ig
kell
felküídeni
a
belügyminisztériumba.
\
• '

Jugoszlávíai magyar lapok beszélnek
az oltani magyarság helyzetéről
(Szeged, április 25) Tito Jugoszláviája
nem nemzeti ajándékként kapta szabadságát. Négyévi hősi harcban szülelett meg
a mai föderatív jugoszláv köztársaság. Az
ország nem kívánatos elemeit egyszerű
uton eltávolítja az országból — átteszik a
határon. Ezekből a nemkívánatos elemekből jutnak elegen Szegedre is ée maguk
igazolására rémhíreket terjesztenek Jugoszláviáról, főleg a jugoszláviai magyarság
helyzetéről.
Előttünk fekszik a jugoszláviai magyarság sajteja, „Magyar Szo" noviszádi napilap, „ifjúság Szava* noviszádi ifjúsági
hetilap, „7 Nap" noviszádi hetiszemle és
a „Hid" szuboticai haviszemle. Jól szerkesztett, igazi demokratikus lapok kivétel
nélkUI. Vizsgáljuk meg mit mondanak ezek
a lapok a magyarság életéről.
Felsőmuzslya tiszta magyar falu Bánátban. A jelentés szerint 47 magyar család
kapott földet, mig 33 család jelentkezett
belső telepítésre.
A vrsaci népfront magyar tagozata
megalakította sajtóbizottságát, melyben
helyt foglal Vargáné Börcsök Erzsébet, a

legtehetségesebb jugoszláviai magyar irőnő is,
A verbászi asszonyok szerb-magyar
kuituresiet rendeztek, melynek tiszta jövedelmét a verbászi diákotthon segélyezésére fordítottak.
A petrovgrádi antifasiszta női szervezet magyar tagozata anyák napját rendezeti. A nap tiszta jövedelmét telállifandó
szülészeti otthon céljaira fordították.
Kulán április 21 és 22-én a szerb és
magyar dalárdák közös hangversenyt rendeztek.
A belacrkvai magyarság szavalóversenyt
rendezett, melyen több tehetség tűnt fel.
A szuboticai Magyar Népszínház üzemi
előadásokat rendez. Üzemi elöádasain magyar népdalok, Ady-versek és Gábor Andor egyfelvonásosát szerepeltek. A „Magyar Szó" jelentése szerint Adán „Testvéri egységben osztják a főidet a szerb és
magyar földmunkások". Színházi kritikaijában a „Magyar Szó" Zilahy Lajos Fatornyok cimü színmüvéről a következőket
mondja „A szinmti nem időszerű, problémái tőlünk idegenek. A rendezők állandóan
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a közönség ízlésére hivatkoznak, nekünk
pedig az a megjegyzésünk — írja a noviszádi iap — ne a ?rendezők tanuljanak
közőnségtől, ne ők alkalmazkodjanak a
közönség úgynevezett ízléséhez, hanem
igenis neveljenek, tanítsanak, emeljék fel a
közönséget".
Végül befejezésül egy jazovói földmunkás egészséges világszemléletet visszatükröző kis verse :
Azoké a haiaiom,
Akié a munka.
Aki benne részt nent vesz:
Nem ember — rabszolga!
Ezek a jelentések, hirek és sorok elárulják, hogy a jugoszláviai magyarság
szabadon él, fejlődik és alakitja a maga
sajátos kuituráját. Részese Tito marsall
Jugoszláviájának valamennyi szociális intézményének. A rágalmazók nem a demokrácia hívei, hanem a reakció készséges
kiszolgálói.

Az angol képviselők csoportja
Gyöngyössi külügyminiszternél
(Budapest, április 25) A [Budapestre
érkezett angol képviselők csütörtökön délelőtt hivatalos helyiségében meglátogatták
Gyöngyössi János külügyminisztert, akivel
eszmecserét folytatlak a magyar külpolitika időszerű kérdéseiről.
A látogatás után az angol vendégek a
külügyminiszterrel együtt átmentek az
országháza, ahol a nemzetgyűlés külügyi bizottságának tagjai vártak rájuk. Az
angol vendégeknek a külügyi bizottságnál
történt fogadáson jelen volt Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád miniszterelnökhelyettes.
Az angol képviselőket Auer Pál, a külügyi bizottság elnöke üdvözölte. Az angol
képviselők nevében John Haire szólalt fel
Délben Gyöngyössi János külügyminiszter ebédet adott az angol vendégek tiszteletére.
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i szovjet dolgozóit áthatja az a hit,
hogp nemcsak önmaguknak, nemcsak a szovjet hazának,
hanem az egész emberiségnek dolgoznak
Szakasits Árpád miniszterelnökhelyettes
beszámolt moszkvai tapasztalatairól
(Budapest, április 25.) A Szociáldemokrata Párt mérnök- és technikus
csoportjának ütésén Szaka«its Árpád
elvtárs, miniszterelnökhelyettes beszámolt Moszkvában szerzett tapasztalatairól és benyomásairól.
— Ami a Szovjetunióban az embert leginkább megkapja — mondatta
Szakasits Árpád —, az a szellem,
amely a legegyszerűbb dolgot végző
munkástól a legbonyolultabb munkát
teljesítő emberig mindenkit
áthat.
Egészen u j embertípus alakult ott ki.
A szovjet nők arcán a felszabadult-

ság öntudatának és a munkaszeretetnek csodálatos harmóniája ül.
A szovjet dolgozóit áthatja az
a hit, hogy nemcsak önm aguknak,
nemcsak a szovjet hazának dolgpznak. hanem az egész emberiségnek.
Kiemelte a
miniszterelnökhelyettes
Sztálin generalisszimusz, miniszterelnök rendkívül nagy jóindulatát Magyarországgal szemben, A Szovjetunióban sehol sem éreztetik a kis
nemzetekkel, hogy a Szovjetunió a
világ leghatalmasabb nemzete — fejezte be Szakasits Árpád előadását.

Kél b&l Alsóközponton

A Független Ifjúság? bálja
véres verekedésbe fulladt

I

Alsóközponton húsvét vasárnapján nista Párt helyiségében is volt bál.
a Katona-féle vendéglőben a Kisgaz- Itt azonban bor mellőzésével példás
dapárt ifjúsága bálát rendezett: Az rendben és fegyelmezettséggel mulateste 8 órakor kezdődő bál nem sokáig tott az ifjúság az éjszakába nyuté
tarthatott, mert az erősen ittas álla- órákig. A botrányos verekedésbe fulpotban levő független ifjak egymás- ladt kisgazdabál u£án az ifjúság nagynak estek és véres verekedésbe keve- része átment a
kommunista-bálra,
redtek. A verekedésbe kénytelen volt ahol a jelenlevőkkel együtt kedvét^
beavatkozni a rendőrség is. A rendőr- mulathatott.
*
ség, csak ugy tudta megfékezni az
Alsóközponton nagy megbotránkozást
Itt jegyezzük még meg, hogy húsvét
A Magyar-Szovjef Hajózási Rt* keltett verekedést, ho^y segitségül hétfő estéjén a> Kommunista Párt
28 hajét ünnepélyesen vett át hivta a szolgálatot nem teljesítő Sza- székházáról ismeretlen tettesek lebadságos rendőröket is. A verekedők vették a pártjelvényt. Ennek a koa szovjet kormánytél
eltávolítása után a rendőrség kény- misz, gyerekes csinytevésnek a rend(Budapest, április 25) Szerdán délután telen volt a bálát feloszlatni.
őrségen lesz folytatása.
ünnepélyes keretek között adta át a szovUgyanabban az időben a Kommujet kormány a szovjet magyar hajózási
egyezmény értelmében létrejött MagyarSzovjet Hajózási Részvénytársaságnak
az egyezmény alapján rendelkezésre bocsátott 28 hajót. Az ünnepségen resztvettek Tildy Zoltán köztársasági elnök vezetésével a kormány tagjai.
Gerő Ernő [közlekedési miniszter ünnepi beszédében elmondotta, h gy az
orosz részril rendelkezésre bocsátott ha1. Egység a belpolitikában
jók magyar (nemzeti szinü lobogó alatt
fognak közlekedni. Az ünnepi beszéd után
2.
Balra tartó m a g y a r demokrácia
felhúzták a flottiía vezérhajóján a magyar
3. Minél előbbi gazdasági e r e d m é n y e k
lobogót, majd Soboljev követségi tanácsos,
kereskedelmi attasé mondott orosznyeivü
beszédet.
Révai József elvtárs és dr. Balogh István állom-

A szegedi kézfogástól
a moszkvai látogatásig

Vagyonelkobzások
Japánban
(Dalny, április 25) A Prawda tudósítója
írja: A legutóbb nyert értesülések szerint
az amerikai hatóságok továbbra is folytatják a vagyonelkobzásokat Japánban. Különböző értéktárgyakat, műkincseket, árucikkeket és gépeket szállítanak az Egyesült Államokba. Többek között *a Nippon
Diamont japán társaság sok gyémántjá'
kobozták el. A 31. amerikai hadosztály az
általa megszállt övezetben körülbelül 60
kiló gyémántot [foglalt le a saját részére,

Lampel József, volt közkórházi
főorvos újrafelvételi ügyét
elnapolta a népbiróság
(Szeged, április 25) A szegedi népbiróság Tóth tanácsa csütörtökön délelőtt
tárgyalta dr. Lampel József, ismert volt
szegedi közkórházi főorvos újrafelvételi
ügyét. Dr. Lampel annakidején különbözö
koholt vádakkal fe'jel nte <e dr. Török,
dr. Salgó és dr. Debre kórházi orvosokat.
Személyes ás politikai ellentétben állt
ugyanis ezekkel az orvosokkal és tobboldaíi magatartású ember lévén, mindenáron
el akarta őket gáncsolni.
A szegedi népbiróság, majd a NOT is
két és félévi börtönbüntetésre itélte, d:
újrafelvételi indítványt kért azon az alapon, hogy az említett orvosok ellen a feljelentést nem ö tette tneg. Igy került most
az ügv ujrafelvételként ismét tárgyalás elé,
de mivel még tanuk kihallgatásara vtn
szükség, a bizonyítási eljárás befejeztéig
az újrafelvételi tárgyalást elnapolták.
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gül olyanok is vannak, akik egyáltalán nem
akarják a koalíciót. Érdekes azonban, hogy
tna mégis mindhárom fel ogásbeíiek résztvesznek a koalíciós kormányzásban. Megvilágította a magyar koalició helyes alapját, amelynek közös célja a nemzeti szahadság és függe; lenség kivivása.
Ezt a célt azonban — mondotta —
csak a néptömegek megmozditásával lehet
elérni és a Kisgazdapárt demokratikus
elenwi, valamint a koalició balszárnya
közötti szövetséget is csak ezáltal lehet
szorosabbá tenni.
A konszolidáció kérdéséről szólva kijelentette, hogy valóban konszolidációt
akarunk, de nem a félúton való megállás
alapján, hsnem a régi renddel való tökéletes szakitás alapján.
Demokráciánk mai bajait Révai elvtárs
három pontban határozta meg. Először is
gazdasági téren eresen elmaradtunk politikái téren elért eredmények mögött. Másodszor igen nagy baj a végrehajtás szörnyű lassúsága. Harmadszor pedig egészen
furcsa hibája a magyar demokráciának a
valamennyi pártot átható ellenzékiség saját koalíciójával szemben.
Ugyancsak három pontban határozta
meg Révai elvtárs a magyar koalíciós kormányzás és egyben a magyar demokrácia
alapját is. Csak ezek megvalósításával érhetünk el eredményeket a közeledö béketárgyalásokon.
— A legfontosabb először: hogy egységet teremtsünk belpolitikánkban — mondotta. — Másodszor; az egység alapja
csak az lehet, hogy minden párt egyetértsen abban, hogy a magyar demokrábiának
továbbra is balra kell tartania. Harmadszor : ugvanilyen fontos az is, hogy minél
előbb gazdasági eredményeket érjünk el,
elsősorban pénzügyi eredményeket.
A továbbiákban megvilágította Révai
József elvtárs, hogy a moszkvai ut ésannak sikere is a magyar politika balratolódása alapján jött létre. Ezt a balratolódást a márciusi belpolitikai események
idézték elő elsősorban. Eredményességének feltétele volt az a harc, amelyet a
Magvar Kommunista Párt és a munkáspártok közösen vívtak a sovinizmus megnyilvánulásai ellen. Csehszlovákiai és romániai viszonylatban is csak azért lehetett és lehet majd eredményesen fellépni,
mert előzően már "elhatároltuk magunkat
a magyar sovinizmus megnyilvánulása
ellen.
A nagy tapssal fogadott felszólalást a
megjelentek részéről igen értékes vita követte.

TöbbmUüó magyar üzen
n szovjef népnek

(Budapest, április 25) A magyar-szovjet
művelődési társaság sajtóankétra hivta
össze a napilapok munkatársait. A magyar-szovjet művelődési társaság julius
legelején országos méretű kongresszusra
hivja össze tagjait a fővárosban. Az előkészületek már folynak. A három napig
tartó kongresszus célja a Szovjetunióval
való barátságos viszony elmélyítése. Tervbeveíte a társaság, hogy a kongresszus
titkár vitája a budapesti Fórum-Klubban
kezdeményezésével többmiliió aláírással
(Budapesti április '25.) A budapesti
Együtt harcoltak akkor a legfőbb a magyar nép írásos üzenetét fogják elFórum Klub csütörtökön igen érdekes célért, az ország talpraallitásáért — [ küldeni a szovjet néphez.
vitadélutánt rendezett Budapesten. A mondotta Balogh István — és legfőbb
vitadélután két előadója dr. Balogh cél a reakció letörése volt demokraKinek a z é r d e k e ?
István miniszterelnökségi államtitkár tikus berendezkedésünk érdekében. Ez
(Moszkva, április 25) Victorow, a moszés Révai József elvtárs, a Szabad Nép az elv lett később a koalíciós korkvai rádió hírmagyarázója mondja : Botfőszerkesztője, a koalíciós kormány- mányzás alapjá is.
rányos dolog az, hogy a demokratikus vizás útját vitatta meg a szegedi kézlág még nem tudta elszánni magát cselekA továbbiakban Balogh István foglalfogástól a nemrégen lezajlott mosz- kozott az idei március eseményeivel, ame- vésre Francóval szemben. Az egyszerű ember világszerte csodálkozva kérdezi, mi
kvai látogatásig.
lyek a koalíciós kormányzásban felvetődött történik itt tulajdonképpen? Knek az érigvekeztek
megszüntetni. deke ez a furcsa tétovázó politika?
Elsőnek dr. Balogh István szólalt akadályokat
1
fel és ismertette közvetlenül a felsza- Végű a külpolitikai helyzet megerősödését
méltatta, különösen kiemelve a legutóbbi
badulás előtti viszonyokat, majd a fel- moszkvai ut nagy jelentőségét.
Magyar cáfolat egy
szabadulás napjait. Elismeréssel em— Ma újra a koalíciós pártokra hárul
szlovák hírügynökség
lékezett meg a Magyar Kommunista a feladat — mondotta —, hogy népünk
jelentésére
Párt munkájáról, amely
nemcsak, érdeklődését ar igazi demokráciára és
szomszédaink feié iránv'tsa. Ha vannak
mint u j párt jelentkezett a m agyár eredmények
(Budapest,
április 25) Az egyik szloés lehetnek jogosult remények,
közéletben, hanem segített a többi akkor azok a koalíciós együttműködés vák hírügynökség hivatkozott arra a nyilt
pártoknak is, hogy erőre kaphassa- eredményei. Ennek köszönhetjük, hogy hadjáratra, amelyet a magyar sajtóban a
magyar-szlovák egyezmény "alapján a lanak. Jórészt ennek köszönhető, hogy a nemzet talpra állt.
kosságcserével kapcsolatban megnyilváa pártok akkor összefogtak és SzegeBalosh István szavaira Révai lózsef elv- nult. Megállapítja, hogy a magyar hatósáden megalakult az összes demokra- társ válaszolt. Rámutatott a'ra, hogy van- gok kíméletlen és durva rendszabályokat
akik a maevar politikai életben a alkalmaznak a Szlovákába átköltözni kítikus pártokat magában foglaló clsŐ nak.
koalíciót belső meggyőződésből akarják, vánó szlovákokkal szemben.
Nemzeti Bizottság.
vannak, akik csak kényszerűségből és véMagyar illetékes helyen a fentiekkel
kapcsolatban a következőket jegyezték
meg: Benes elnök meghallgatta a szlová
kiai telepitésügyi hivatal alelnökének beE l i e n
a
m u n k á s s á g r , számolóját a magyarországi szlovákok
hazatéréséről. A beszámoló szer in • Benes
előtt a bizottság tagjai rámutattak nehézségeikre és kifejezésre juttattak a magyar
p a r a s z t s a g é s h a l a d ó
c r t © l t u i s é g hivatalos
körök teljes loyalitását a propagandisztikus akció szabad működésének
irányában. Helyen-ént előfordultak ugvan
h a r c o s
s z ö v e t s é g e ! félreértések, ezek azonban mindvégig
egyéni kezdeményezések.
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Nemzeti Szinház: fél 7-kor : Pillangókisasszony.
Széchenyi Filmszínház: 3, 5 és 7 órakor : Aranyóra. (magyar film.)
Korzó Mozi: 3, 5 és 7 órakor Judit.
(Amerikai film.)
Belvárosi Mozi: 3, 5 és 7 órakor:
A zene varázsa. (Amerikai film.)
A Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este
7 óráig.
Az egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután 4 óráig.
A muzeum zárva
Szolgálati* gyógyszertárak
Temesváry József Klauzál-tér 9, Apró
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59., Póaa
Balázs Kálvária-utca 17, Salg'ó Péter
bérlő: Halász Klára Mátyás-tér 4.
—

Az adópengö április

415 pengő.

26 áz

Másfélévi börtönre ítélték
a-Csillag-börtön volt kegyetlen őrparancsnokát
(Szeged, április 25.) Simándy Károly.
a szegedi Csillagbörtön volt őrparancsnokának népellenes
bűnügyét
tárgyalta csütörtökön a szegedi népbiróság Kozma-tanácsa. A vád szerint Simándy a legszigorúbban bánt
az őrizetére bizott politikai foglyokkal. Élelmezésüket egészen alacsonyra
szállította le, gyakran romlott sózott
hus adott nekik, holott nagymennyiségű hentesáru és egyéb húsféle állt
a börötn rendelkezésére. A rossz élelmezés ellenére is sokszor szinte elvégezhetetien munkát bízott a rabokra és akik ezt a munkát mégsem
tudták elvégezni, azokat egészségtelen földalatti pincében guzsbaköttette.
Budapestre menekülése után ott bör-

F i z e s s e n e k

a

tönöröket rendelt ki az utcai barrikádra az oroszok ellen.
ügyében tavaly már tartottak tárgyalást és a csütörtöki tárgyaláson az
ott elhangzott terhelő tanúvallomásokat ismertették. Ennek során Plkler
György elvtárs, Máté György, ör.
Vida Ferenc és dr. Wolf László, akik
mint pohitkai foglyok a Csillagbörtön
lakói voltali, terhelően vallottak Simándy ellen. A csütörtöki tárgyaláson a védőtanukat hallgatták ki. A
perbeszédek elhangzása után Simándy
Károlyt másfélévi börtönre iétlták.
Ebből 10 hónapot és 20 napot az előzetes letartóztatással kitöltöttnek vet
teb. Pártos Imre népügyész súlyosbításért fellebbezett.

Adépengőben állapítják meg
egyes iparcikkek árait
(Budapest, április 25) A fövároti lapok
részletesen foglalkoznak a készülő uj adópengórendelettel. Ebben a rendeletben
több fontos intézkedés lesz, melynek célja
az indokolatlan áremelkedés megakadályozása. A rendelettervezet szerint egész
sor inarcikk árét adópengőben szBbiák meg.
Az élelmiszere'? árát természetesen nem
'ehet adópengőhöz kötni.

Másfélmillió a kenyér
(Szeged, ánrilis 25) Az utóbbi időben
a kenyér árát megállapító bizottságnak
egyre gyakrabban kell összeülnie és igy
például az utóbbi három napban minden
nap uiból kellett meghatározni a kenvér
árát. Csütörtökön a kenyér árát 1,500000
nengőbnn állapították meg Szeged területére. Ugyanennyiben határozták meg a kukoricaliszt kiiónkinti árát is.

g a z d a g o k !

Csak a szővefs*ges ellenőrző
bizottság jóváhagyása után
S z ő r e g o n m i n d e n | 6 ? működhet a Kisgazdapártból
kizárt képviselők pártja

— Időjáráaielentós. Várható idöjárái* péntek estig: Kisebb felhőátvonulások,
egy-két helyen záporeső, zivatar, a hő(Budapest, április 25) Illetékes he'vröl
II Deszken politikailag megbízhatatlan jegyző
mérséklet tovább emelkedik.
kapott felvilágosítás szerint a szövetséges
ellenőrző bizottság álláspontja az, hogv
— Az Iparügyi biztos felhívása.
a négykilométerrel tovább fekvő Szőregen
ui politikai párt alakulásához és működéAz iparügyi miniszteri biztos felhivja mindséhez az ellenőrző bizottság jóváhagyását
azokat a kereskedőket, traktortulaidonoköztisztviselő is lehet
ke'1 kérni. Fz azt ielenti, how a Matmar
sokat és magánosokat, akiknek birtokában
Szabadság Párt. ame'v a Füppetlen Kisásványolaj tárolására szolgáló üres vagy
A z ószentíváni s i k k a s z t ó jegyzőt sötét múltja ellenére
gazdapárt kizárt képviselőiből a mult
teli vashordók vannak, hogy azonnal jeSzőregen választották jegyzővé
héten poy közlemény szerint megalakult,
lentsék be Írásban az iparügyi miniszteri
működését nem kezdheti meg addig, amig
biztos hivatalos helyiségébe n Szeged, VöFiatal magyar demokráciánkat ál- épitő munkása, akiről négy kilométer- nem kapta meg az ellenőrző bizottság jórösmarty-utca 3. sz. A felhívásnak elegei
nem tevőket 5—15 évi börtönnel büntetik. landóan ugy kell védelmeznünk, mint- rel távolabb az ellenkezőjét állapítot- váhagyását.
— Beszámoló Demokratikus Nők ha még mindég Horthy és készséges ták meg és akit ezért a hibákért tákongresszusáról. A szegedi MNDSz ér- kiszolgálói "kormányoznák* az or- volították iel. A járási főjegyző ismeri
dekes előadást rendez vasárnap délu án 5 szágot.
Szombaton lesz a politikai
Baróczi múltját és
tevékenységét
órakor a városháza közgyűlési termében.
Deszken,
miért
tűri
meg
Szőregen?
A deszki Nemzeti Bizottság 1945
Angyal Mária MNDSz budapesti kongreszakadémia második előadása
Bzusáról számol be mig Antalffy (Gyula szeptember 14-én kelt jegyzőkönyvé(Szeged,
április 25) A Magyar Komaktuális bel- és külpolitikai beszámolót ben megállapítja, hogy Baróczi Imre, M e n e k ü l é s a k ö z s é g p é n z é v e l
munista
Párt
politikai akadémiajának mátart.
é s zsírjával
a község ideiglenes jegyzője sem polisodik előadását dr. Andics Erzsébet egye— Alsóküaponton kiosztották a tikailag, 0em közigazgatásilag jjem fe_ D e . a -szőregi visszás helyzet. Baró- temi tanár tartja „Sovinizmus és hazaházhelyeket. Néhány nappal ezelőtt kaptuk a hírt, hogy Alsóközponton az igény, lel meg és ezért követeli, hogy három czi személyében még n«m tetéződött íiság* címen. Az előadás fránt városszerte
lök között kiosztották a házhelyeket. Mos napon belül váltsák le.
be. ószentivánon működött és onnan nagy érdeklődés nyilvánul meg. Az előmár arról is beszámolhatunk, hogy a házmenekült el dr. Vörös Jenő, akiről a adáshoz hozzászól dr. Kalmár László
helyhez juttatóira * azonnal munkába állH i b á t é s s ú l y o s m u l a s z t á s t birtokunkban levő jegyzőkönyv a kö- egyetemi tanár, de ezenkívül még több
tak é3 szinte minden talpalatnyi földet
vetkezőket állapítja meg: »1944 októ- hozzászólás is lesz, ami magasszinvonalu
megmunkáltak. Így az összes házhelyeket
vetett el
bevetették.
ber elején elmeniekülése alkalmával vitát eredményez. Az érdeklődők tömege
Baróczi deszki működésével kapcso— A Déimagyarország közellátottjai
ószeniiván községi pénztárában levő valószínűleg megtölti az előadás szinterét,
latban nagyon érdekes Jegyzőkönyv
részére ecet és elesztóosztás ma.
pénzt magával vitte. Ezzel visszatéré- a városháza közgyűlési termét.
— Az Általános Munkás Dalárda áll még a rendelkezésürtkre. A deszki sekor elszámolni nem tudott. A közel28-án 5 órai kezdettel a felsővárosi kul- Nemzeti Bizottság 1945 julius 17-én látástól kiutalt zsirt nem osztotta ki,
— Órát találtak vasárnap éjjel az
túrházban műsoros nótadélutánt tart megállapította, illetőleg a Nemzeti Bi- hanem azt is magával »menekitette«.
iskolában rendezett bálon.
tánccal egybekötve. Jegyek a dalegylet zottság ülésén a járási főjegyző szö- A hadisegélyre jogosultak háromhavi ujsomozyifelepi
Igazolt tulajdonosa átveheti Koszorús Istgezte le a kővetkezőket: »Hibát és
tagjainál.
járulékát is magával vitte.
Még ván MKP titkárnál, Ujsomogyitelep 24-es
x Munkásokat koros a fütüház. súlyos mulasztást követett el.*
1943-ban dr. Vörös Jenő utasítására utca.
A szegedi fütőházíőnökség 30 éves korig
Baróczi szabálytalanul állította ösz- az akkori községi biró Molnár Ferenc
— Az A- és ujsomogyltelepl legeibez rólag munkásokat keres felvételre, sze a képviselőtestületet, amennyiben
Pál és Bodő István esküdt a község telni kívánó iószágtartók a legeltetésre
akik később fűtövé lesznek kiképezve. Fel
szolgáló bérletüket 28-án, vasárnap reggel
kérjük a dolgozókat, hogy aki testileg nemcsak a demokratikus pártok kép lakosaitól minden tehén után 8 pen- 8 órától válthatják ki az MKP 7-es utcai
alkalmasnak érzi magát, az jelentkezzen viselői vettek ré3zt, hanem u. n. »tisz gőt szedett bc. A pénzt azzal a céllal helyiségében.
Szeged-Rendező fűtőház főnökénél,
tefetbali« tagok. A képviselőtestület szedette össze, hogy az összegyűjtött
— Megadták magukat a milánói tagjainak nagy része még igazolva összegből kártalanítja a községnek , x Házasság. Kappel Adrienne és dr.
Ujlaky Tamás házasságot kötöttek.
lázadó fegyencek. Milánóból jelentik: sem volt. A képviselőtestület ilyen
azon polgárait, akik a magyar kincsA milanói rendőrkapitányság bejelentette,
— Akiknek már az irazoló bizotthogy a San Viktoré börtönben fellázadt I össze, tétele ellen fellebbezett a Ném- tár részére adtak le tehenet. A besze- ság:
szívóra. Varga János Dugonicsfoglyok szerdán d lután megadták magu- zeti Bizottság és ezt a fellebbezést dett összeg a községi pénztárba bevé- téri cipészmestert az igazoló bizottság
kat és kitűzték a fehér zászlót. A foglyok nem továbbította Baróczi. Az ilyen telezve nem lett és az érdekelt felek három éve eltiltotta mestersége gyakorkezében volt túszokat jó egészségben meglásától. Ügye csütörtökön került a nénmódon összeállított képviselőtestület- pénzt sem kaptak.
találták,
biróság Répás-tanácsa mint fellebbviteli
tel választatta meg magát Baróczi. A
Dr. Vörösről az ószentivániak tudni hatóság elé. A népbiróság csupán feddésre
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este 7 órakor, szombaton reggel 8 szabálytalanul megválasztott jegyzőt sem akartak — ilyen »munka« után ez itélte éi három évre megszüntette kamarai
elmozdították helyéről. Eddig rendjén érthető is. Ennek ellenére igazolták és választójogát. — Ugyancsak a népbiróság
órakor.
Répás-tanácsa visszautasította Szijgvártó
— Elhalasztották a betörSvezér is volna a dolog. De...
dr. Vöröst Szőregen választották meg Ferenc MÁV üzletvezetőségi tisztviselő
tárgyalását. A szegedi törvényszék SzaBaróczi, akiről a Nemzeti Bizottság jegyzőnek. A felsorolt jegyzőkönyvi fellebbezési kérését. Szíjgyártót az igazoló
lay- tanácsa csütörtökön tárgyalta Egyhazy megállapította, hogy »sem politikai- adatok alapján a kiszombori járási bizottság hávom évre kizárta az előlépteGyörgy szegedi fegyveres betörő ügyét.
tésbél és ö formai okok miatt fellebbezett
Egyhízy még tavaly januárban tíztagú lag, sem közigazgatásilag nem felel kapitányság vizsgálatot folytatott le a népbirósághoz.
tegyveres betörőbandát szervezett és a meg*, akiről a járási főjegyző is meg- és azt dr. Vörös felettes hatóságainak
banda tagjai között három fiatalkorú is állapította, hogy hibát és súlyos mu- terjesztette fel. Mindezek ellenéré dr.
volt. Bandájának legnagyobb részét még
tavaly novemberben elítélte a törvényszék, lasztást követett el, ma Szőregen is- Vörös még mindig hivatalában van
de a betörő vezért csak az idén sikerült mét községi tisztviselő. Kérdezzük le- és hirszerint ismét igaioló bizottság A Délmagyarország
kézrekeriteni és most mintegy 28 soroza- het-e az Szőregen a demokrácia jóe'é utasították.
telefooszómai s
tos betöréssel vádolva került a biróság
elé. A csütörtöki "tárgyaláson elhangzott
Szerkesztőség: 4 9 3 . é s 1 0 3 .
ellene a perbeszed is, de ujabb tanúkihallgatás és adatok beszerzése miatt el
keheit halasztani a tárgyalást.
V í l á f r p a - o l e f á r j a i
e g y e s ü l j e t e k ! 1 Kiadőhivatai: 3 2 5 . K * r é s z - u . 6 .
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Vasárnap pontosan fél 11 órakor
a Hungária nagytermében
SZENTES-SZEGED városok közötti
MaDISz-HIREK
A MaDISz április 26-i pénteki ifidélutánjának anyaga: Beipolit kai tájékoztató. Előadó*: Belváros Willems Tibor,
Alsóváros Dobó Imre, Móraváros Paulix
Imre, Felsővaros Jójárt István, Klebelsbertelep Varga Jánus, Kecskéstelep Klein
Sándor, Fooortelep Wigner György, Somogyitelep Hajós Tibor. Az előadások
mindenütt 7 orakor kezdődnek. Kérjük a
tagok pontos megjelenését.
28-án, vasárnap délelőtt 9 órakor a
MaDIaz központi székházában (Vörösmarty-ulca 5.) Nagyszeged megyei nagyválaszimanyi ülés. A kerületek és vidéki
szervezetek kiküldöttei pontosan jelenjenek meg.
28-án, vasárnap délután 4 órakor Szatymazon Varga János tart előadást. A többi
vidéki szervezetekben a gyűlések elmaradnak.

Egy rókáról két bőrt akar
lehúzni az Iparkamara
(Szeged, április 25.) Néhány nappal
ezelőtt hirt adtunk arról, milyen nagy
felháborodást keltett az iparosság körében, hogy a szürőbizottság által
igazoltnak tekintett iparosoktól most
10.000 adópengöt kérnek. Értesülésünk
szerint a főispán az igazoló űrlapokat teljesen díjtalanul küldte meg a
Kereskedelmi és Iparkamarának. A*
iparkamara mégis 10 ezer adópengőt
számit fel a nyomtatványokért. AnnáL is inkább furcsa ez az eljárás,
mert minden iparos és
kereskedő
automatikusan t a g j a a kamarának. A
kamara ezzel az eljárásával nemcsak
nem védi tagjainak érdekéit, ellenkezően ugy tűnik, hogy egy rókáról két
bőrt búznak le. Áz iparosok fizetik
a tagsági dijat és a kamara jogtalanul pénzt kér az ingyenes igazolási
nyomtatványokért.

A Kommunista Párt nevében
szélhámoskodík egy nagyszéksósi esküdt
(Szeged, április 25) Németh József
nagyszé&sósi esküdt a Kommunista Part
nevében szélhámoskodík. Egész Alsótanyán,
igy Nagyszéksóson is kezdetét vette a
jóvátételre szánt sertések összeírása. Most
az összeirasnak egy fuicsa módjáról értesülünk. Németh József esküdt elment az
egyik gazdához és pofonokkal akarta
meggyőzni arroi, hogy egyeden malacát is
be sell szolgaitatni. Amikor az ületö gazda
jogosan tiltakozott, Németh József merészen és hazugul a Kommunista Parttal
próbált takarózni, A rendőrség figyelmét
hívjuk fel az ilyen törvénytelenül eljáró,
széihámosuodó esküdtekre.

A nyugati megszállási övezetben
enyhén hajtják végre
a tisztogatást
(London, április 25) Citrine, aki a szakszervezetek világszövetsége megbízásából
bejárta Németország különbözö megszálló
övezeteit, a Daily Heraldban hevesen támadja a szövetséges hatóságokat, amelyek
a nyugati megszállási övezetekben nagyon
enyhen hajtják végre a nemzeti szocialista
elemek eitavolitasara vonatkozó egyezményt. Citrine szerint az uj német rendőrség tagjait nagyrészben a volt SS és SA
legények soraiból toboroztak.
A Magyar Államrendőrség szegedi
főkapitánysága
Szám: 2100.
Felhívás
Mindazok az orosz nemzetiségűek, akik
a jelenlegi Szovjetoroszország területéről
1941—1946 Közötti években kerültek Szegedre — tekintet nélkül arra, hogy időközben honosítás, vagy házasság révén
magyar állampolgárságot nyertek , 1946
április 27-ig a törvényes következmények
terhe mellett a rendörfőkapitányság külföldieket ellenőrző nivatalánál (Vár-üíca 7.
1. e. 2.) személyi okmányaikkal jelentkezzenek.
Dlcaf Alussy sk, rendőrvezérőrnagy.
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ökölvívó mfirkőzést

— Többszörös betörőt fogott el a
rendőrség. Szabj István, Szfvárvany-utca
37 szám Hiátti géplakatos amig szomszédai távol voltak, három lakásba betört és
különböző élelmiszert, berendezési tárgyakat es iuhafelét lopott el. A szegedi rendőrség bünügyi osztálya sikeres nyomozás utan elfogta és átadta az ügyészségnek.

rendez a MaDISz TE., melyre
mindenkit vár
a
R E N D E Z Ő S É G

SZÍNHÁZ m MŰVÉSZEI

Szakszervezett hirek

Munkanélküli lakatosokat, ácsokat és
M. Eszenyl Irma és Sikolya István
hangversenye. M. Eszenyi Irma és segédmunkásokat a szakszervezet közvetít
dr. Sikolya, a Nemzeti Színház művészei az algyői hidepitéshez. Jelentkezés a titáprilis 27-én szombaton délután 6 órakor kári irodában (Dózsa György-utca 8.
az Ujsápiróotthonban gazdag műsorral 11. emelet bal.)
A zenészek szakszervezete pénteken 3
hangversenyt adnak. Zongorán kísér: Szatórakor taggyűlést tart a székházban.
mári Géza.
A Demokratikus Művészek kiállíA vendéglátóipari munkások pénteken
S
P
O
R
T
tását nagy erdekiődésre való tekintettel 3 órakor taggyűlést tart a székházban.
még vasarnapig meghosszabitják. Az edA fodrászmunkások pénteken 5 órakor
B a j n o k i m é r k ő z é s s z o m b a t o n dig is szép sikerrel nyitva tartott kiállítás taggyűlést tartanak a szakszervezeti székminden nap 9 tői 6 óráig tekinthető meg. házban
Szombaton délután a Hunyadi-téren
A kéményseprömunkások szombaton
játszák a SzFIE—MVSE I. oszt. bajnoki
2 órakor taggyűlést tartanak a szakszermérkőzést 3 órai kezdettel, 5 órakor az
R A D 1O
vezeti székházban.
SzMTE II—Toldi II. bajnoki mérkőzés kerül sorra.
A piaci rőfös-, rövid- és bazárárusok
Péntek, április 26.
pénteken 9 órakor értekezletet tartanak a
6.30 Falurádió. 6.45 Hirek, műsoris- szakszervezeti székházban.
Felhívás az öreg labdaragókhoz.
Ungar László, a Znnyi és a SzAK régi mertetés. 7.05 Reggeli zene. 800 Elöadas.
A cipészmesterek pénteken 5 órakor
jókepescégü jatéaosa ieikeri a volt és a 8.15 Hanglemezek. 845 Az osztálysorsjegy értekezletet tartanak a szakszervezeti
jelenleg is müködö öreg labdarugókat, húzása. 9.00 Cigányzene. 10.00 Hirek. székházban.
hogy szombat este 6-kor a Feitámadas-ut- 1010 Orosz szerzők, orosz előadók. 10.3
cai Parádi-vendéglóben pontos megbesza- Rádióiskola. 12.00 Harangszó, hirek. 12 15
Szalonötös. 13.00 Közvetítés a Népszava
lésre jelenjenek meg.
szerkesztőségéből.
13.15 Jazz. 14.00 Hirek.
Közellátási közlemények
A vas utas Intők Budapesten. A Vöröskereszt-közlemények.
14
20
Az
államTisza mezei tutói vasárnap Budapesten vasutak zenekara játszik. 1515 Rádióisaz Óbudai Baratság meghivasára 15 Km-es kola. 15.55 Műsorismertetés, hirek. 16.10 Nyomatékosan felhívom a burgovándordtjas mezei terepfutó versenyen Előadás.
16.30 Harmónika. 16.45 Szakszer- nyabeszolgáltatási kötelességüket ed-,
vesznek részt.
vezeti tanácsadó. 17.00 Szakszervezeti dig nem teljesítő gazdálkodókat, hogy
Elméleti vizsga a JT-bea. A Játék- hiradó. 17.10 A Magyar Dalosszövetség a hátralékként mutatkozó burgonyát
vezető Testület a labdarugobiróje.öltek előadássorozata. 17.35 Előadás. 17.50 most már haladéktalanul szállítsák!
részére szombat délután 5 Orakor es va- Sportközl -mények, hirek, Vöröskeresztsárnap déieiőtt 9 órai kezdettel elméiéti közlemények. 18,15 Előadás. 19.00 Falu- be a kijelölt kereskedőkhöz, mert a
vizsgát tart.
rádió, 19.20 Az éneklő magyarság. 19.35 mulasztók ellen a büntetőeljárás márSzentes—Szeged ökölvívó mérkő- Beszélgetés a demokratikus honvédségről. folyámatbs van téve. ennek során,
zés vasárnap, vasárnap délelőtt keiül 19 50 Hanglemezek. 20.00 Hirek, sporthí- pedig kizárólag a beszolgáltatás igasorra a MaDjoz rendezeseben a Hungária rek. 20.20 Bár-sarok. 20.50 Hirek és kró- zolása (véíelijeggyd) szolgálhat a felnagytermében Szeged—Szentes válogatott nika orosz nyelven. 21.00 MűsorismerteÖkölvívó mérnözea. A szegedi csapat ösz- tés, Vöröskereszt-közlemények, 21.15 Pe- mentő itélet alapjául. Tájékoztatásul
szeáilitása papírsúly: Katona, légsúly: Rácz, tőfi napjai. 21.35 Elfelejtett dallamok. 21.50 közlöm, hogy a beszolgáltatásra ketölpesuiy: Balogh, pehelysúly: Kovács- Hirek és krónika angol nyelven. 22.00 Hi- rülő burgonya ára ezidőszerint 100
Hegedűs, könnyuauiy : Horváth, váltósúly: rek 22.20 Hanglemezek. (22 50 Hirek és kg-ként 28,000.000 pengő. Közellátási
Kovács, középsúly: Bunkoczy, kisnehéz- krónika francia nyelven. 23 00 Napi hiröszsúly : Fodor, nehézsúly: Nyári. Szentesnek szefoglató. 23.10 Rádio-keresó hírszolgálat. Felügyelőség.
joképességü versenyzői vaunak es igy a
küzdelem izgalmasnak ígérkezik.

P Á R T ti Í R E K
A MKP kulturgárdáinak színjátszó és
egyéni versenyét április 28-án fél 5 órai
kezdetfel rendezi a Dohánygyár dísztermében.
A MKP alsóvárosi szervezetének propagandistái és szervezői, valamint a sulturmunkát végző tagjai 26-án, pénteken
délután 6 órakor fontos megbeszélést tart&nük*
A MKP alsóvárosi szervezetének nötagjai 26-án, penteken délután 7 órakor
összejövetelt tartanak. Kérjük a nötagok
feltétlen megjelenesét.
A MKP rókusi szervezete pénteken
délután 6 órakor szemináriumi elöadast
rendez a klasszikus kapitalizmus és imperializmus címen.
A MKP Belvárosi, szervezetében április 29-én, hétfőn délután 6 órakor Donkó
Zoltán szemináriumi elöadast tart „Nemzetgazdaság. Az osztályok és pártok története Magyarországon* cimen.
A MKP központi pártiskolája vasárnap
déieiőtt 11 órakor tartja záróünnepélyét
a Kálvin-téri széKházban. Elvtársakat és
vendégeket szívesen latunk.
Az ujabb kethetes pártiskola 29-én,
hétfőn reggel fél 8-kor kezdődik. Az iskolára minaen üzemi és kerületi pártszervezet 4 embert jelöljön, A jelöléseket azonnal adják le a káderosztályon.
Pártnapok
a kerületi és üzemi partszervezetekben,
Tárgy: A kormány gazdasági terve.
25-én 6 órakor a Városi partszervezet
(Berzsenyi-utca 2.), Kovács Attila,
4-kor Városi kerteszet, Pipicz József,
26 án fél 4-kor Orion bőrgyár, rorbái
György.
12-kor Kendergyárban, Tóth Róbert,
4-kor Dohánygyárban, Komócsin M.,
fél 2-kor Ujszegedi Kendergyárban
Komócsin Zoltán,
2-kor Gyufagyárban,Havalecz Istvánné,
4-kor Gázgyárban, Kéve Béla,
2-kor Vasutas Rendezőn, Füzes János,
4-kor Posta, Trischier Ferenc.
27-én 1-kor Pénzügyi tisztviselők, Dániel György,
29-én 3-kor Lemezgyárban, Berár Demeter.
Kirándulás. A Magyar Kommunista
Párt Belváios I. szervezete vasárnap reggel cgé.vznapos kirándu ást rendez Újszegedre. Induiás Berzsenyi-utca 2. szám alól
vasárnap reggel 8 órakor. Elvtársakat és
vendégeket szívesen látunk.

A P R OH I R D E T É S E K
Foglalkozás

Bentlakó vagy bejárómindenest felveszek. Tisza Lajos-körut 21. 1. em.
Bejárónő felvétetik. Berzsényi-u. 2a.
Fejnitndó fiatalembert felveszek. Szokolyi, Berlini-körut 8b
Megbízható mindenes bejárónő jó
fizetéssel felvétetik. Tisza Lajos-krt. 37.1.4
A téli tüzelőjét biztosithatja aki két
hónapi szénbanyamunkára jelentkezik a
városi fairodában (Széchenyi-tér 12. Lem.
12a. Városi Bérház) ahol minden további
felvilágosítást megadnak.
Felsővárosi Kertembe állandó munkára idősebb férfit felveszek. Dugonicstér 4, földszint, délelőtt.
Házmestert azonnalra felveszek Éngi,
Valéria-tér 4.
Takarítónőt felveszünk jó fizetéssel
és teijes ellátással. Gyermekotthon. Újszeged, Szőregi-ut 80.
e r e

Malacot cserélek nöi ruhaanyagért,
dunnahuzatért Csongrádi-sug. 37. Kispál.
500 kbc Triumph oldalkocsis motor
eladó Dorozsma Tokodi bérmalom, lakás :
Nagyszék dülő 1.
Szemeskávét kis tételben is vásárol
Meinl fiók, Kárász-utca.
Jókarban levő egyajtós jégszekrény
eladó Fodor-utca 11.

Lahá
Bútorozott szobát lépcsőházi külön
bejárattal keresek. Közvetitönek fát adok.
„Természetbeni fizetés" jeligére.
i milliárdot fizetek egy belvárosi
egyszobás, összkomfortos,lakás lelépéséért.
Jelige „Aranyba fizetek".

Kixlöttlólék
2 + 1 rádiók, alkatrészek, villamossági
cikkek, főzök, vasalók kaphatók. Rádióüzlet. Szentháromság-utca 15.
Elveszett szerdán egy tárca, a megtaláló a pénzt és a tárcát megtarthatja,
az iratokat Arany János utca 10. sz. alatt
adja le a házmesternél.
Aranyát, ezüstjét a régi bizalommai
hozhatja ismét dr.;Berényiné ékszerészhez,
Klauzál-tér 9.
Meghívó az Alföldi Fa- és Szénkereskedők Termelő-, Beszerző- és ElosztóSzövetkezete Szeged, Polgár-utca 4 alatti
cég rendes évi közgyűlésére 1946. máius
5 én 9 órára, határozatképtelenség esetén
10 órára Lechner-tér 6 szám alatt. Tárgysorozat: 1945. évi mérleg és nyereségveszteség számla. Két uj igazgatósági tag
választása. Uj felügyelőbizottság választása.
Ügyvezető üzletjelentése. Indítványok.
Mógegysser felszóllitom a kórzón felejtett lakktáska megtalálóját, hogy jutalom ellenében haladéktalanul hozza vissza,
mert különben átadom a iendőrsegnek,
Schwartz, Berzsenyi-utca lb.

Férfiruháért, kukoricáért malacot és
zabot cserélek zsirért. Somogyitelep, V.
utca 213
Egy férfikerékpár gumi nélkül férfi
44-es félcipőért elcserélhető. Akácfatuskó
pénzért eladó. Hattyu-utca 23.
Két 3 éves ló szerszámmal, féderes
hajtókocsi, tenyésztésre alkalmas prima,
fiatal bika eladó vagv elcserélhető. Dózsa
György utca 16a. II. 20. 8—9-ig és délután
2—3 között.
Cipészek I Stifnivágóprés cserélhető
vagy pénzért eladó. Vásárhelyi-sugárui 29.
P*r 9 hetes malac tűzifáért elcserélhető. Arviz-uica 1.
Szép nagv szalontükör tűzifáért elcserélsetö. Csongradi-sugárut 5.
Háiomhónapos fajmalacot adok 37-es
uj parafatalpu cipőért. Csuka-utca 18.
Rákóczi-utca 78 számú ház elcserél- Felelős szerkesztő: Gárdos Siaőv*.
hető Alsóvároson hasonlóért. Érdeklődni
Felelős kiadó: Koncz László.
Hernyós-utca 10.
Kiadja:
Egy uj kétlovas laposkocsi elcserélhető
Hírlapkiadó Kft.
egy egylovas laposkocsiért és egy lóért.
Hernyós-utca 10.
Szerkesztőség: Jókal-Btca I.
Süldőket cserélek jó női, esetleg férfi
Telefon: 493. Be 103.
kerékpárért békebeli gumikkal. TündérKiadóhivatal:
KfirStz-ofca t.
utca 26Telefon:
325.
Elcserélném 6 hónapos süldőmet modern rádióért vagy férfiszővetért. Gém-u, 5.
A Hírlapkiadó Kft. nyomta*.

