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Tomka
A Délmagyarország pénteki számában
beszámolt a Kisgazdapárt szerdai pártnapjáról, amikor Tomka tanár ur, az ismert ellenforradalmi fehérló szellemében
kirohant a fiatal magyar demokrácia ellen.
Ezzel kapcsolatbon már olyan hangok is
hallatszottak Szegeden, hogy ez a Tomka
nevü fehérló-imitátor bátor kiállása egyes
szélsőjobboldali körök csodálatát érdemelték ki. Erről a „bátor" kiálláshoz
volna egynéhány megjegyzésünk. Ehhez a
demagóg magatártásttoz abban a körben,
ahol ennek a Tónikának a felszólalása
elhangzott nem is kellett olyan nagy
bátorság.
A hallgatóság, amely az első gyalázkodó, hitvány, rágalmazó kijelentés után
megszűnt hallgatóság lenni es átváltozott
üvöltö dervis gyülekezetté, — bizonyára
elkergette volna i omkankat a pódiumról,
iia valóban becsületes és a demokrácia
naladó szellemében szólalt volna fel. Ebben a körben ehnez kell bátorság és aki
ezt a bátorságát be is bizonyítja, az méltó
helyet foglalhat el a dolgozó Magyarország becsületes épitöi között.
Ezek után elkepzeljük Tomka tanár
urat az iskolai pódiumon és elszörnyedve
gondolunk arra, hogy az ilyen „bátor"
úriember milyen pedagógiai merenyletet
követhet ei a magyar köztársaság rábízott gyermeaii eiicn. Tomka tanár ur bizonya; a ismeri a kőztarsaság vedeiméröl szoiu törvényt, de ha nem hallott
volna röla, akkor KÖzöljüc vele, hogy az
1946. evi Vli. torvénycikk bűntettnek minOeiu, ha valaki az államiend, vagy a
aöziaisaság megváltoztatására lázit és
vétségét követ ei, aki valotian tenyek
áhuá&avaí az államrend és köztársaság
iranu megvetésere és nemzetközi megbecsüiesenek csorbitasára alkalmas .híreket terjeszt.
A bátor ember ne akkor legyen csak
legény a gáton, amikor szilárd gatat érez
a talpa aiatt, hanem mondja ei szerdai
elöauasát valamelyik úzein munkásainak,
vagy a szegenyparasztsagnak is, hogy
tudja meg Tomka ur, hogy mi is az a
gatszakauas.
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A Szovjetunió tervei kisegítik
a béketárgyalások kátyúba diutott jigyét
Megkezdődött a négyhatalom, külügyminisztereinek értekezlete —§ Három
hétig is eltarthatnak a tárgyalások — Junius 2-án népszavazás határozza
m e g Olaszország álíamlormájját

- 'TCZ—
.'
mánya pozitív
pozitív álláspontot
A világpolitikai érdeklődés most a veti tő javaslatot tette, régebbi javas- mánya
álláspontot foglalt el
párisi Luxemburg-palota feié fordul, i tatának fenntartása mellett, küldje- a finn kormánynak azzal a javaslaahol négy nagyhatalom külügyminisz- nek ki a kérdés tanulmányozására tával kapcsolatban, hogy 100.000 tontere készíti elő a békeszerződést.
egy 5 tagu bizottságot, hogy, megvizs- na gabonát adjon el Finnországnak,
A Luxemburg-palota körül csütör- gálja az ő általa, valamint Ausztrá- lássa el Finnországot műtrágyával és
tökön megháromszorozták az őrséget lia kiküldöttje által előterjesztett ha- javítsa meg Finnország közlekedési
és titkos rendőrök százai helyezked- tározati javaslatoka?
lehetőségeit.
Megvitattak
továbbá
tek el magában az épületben, hogy
Gromiko kijelentette, hogy hajlandó egyes kérdéseket a két ország gazdaügyeljenek a külügyminiszterek érte- hozzájárulni a bízottság kiküldéséhez, sági együttműködéséről. A tárgyalákezletének rendjére.
ha feladata meggyőződni a Lange ál- sok barátságos légkörben és a kölA francia külügyminisztérium csü- tal benyújtott módositó lengyel javas- csönös megértés szellemében folytak.
törtökön este hivatalos közleményt latban foglaltakról.
adott ki a külügyminiszteri értekezMint érdekességet közölhetjük azt a N é p s z a v a z á s O l a s z o r s z á g b a n
letről. Eszerint az európai békekötés newyorki híradást, hogy á négy, szöOlaszország államformáját eldöntő
előkészítésével megbízott
külügymi- vetséges nagyhatakmi külügyminiszteniszteri tanács négy tagja csütörtö- reinek értekezletén megoldást fognak junius 2-i népszavazással kapcsolatban a londoni rádió a következő jegykön délután tartotta első ülését a
keresni azzal a problémával kapcso- zéket közftlte: Amikor annakidején
Luxemburg-palotában. Az értekezlet
latban, hogy milyen lépést tegyenek Viktor Emánuel király átadta a trónt
megnyitása alkalmából Bidault frana Franco-kormányzattal szemben.
Umberto trónörökösnek, az olasz korcia külügyminiszter, mint a vendégmány kötelezte magát Nagybritánni.ilátó ország képviselője és az értekezSzovjet segítség
val szemben, hogy csakis a szövetlet első napjának elnöke, üdvözölte a
Finnországnak
ségesek beleegyezésével dönt végmegjelent külügyminisztereket, Molotovot, Byrnest és Bevinfc akik válaA szovjet világbéke politikáját meg- leges államformájáról. Nagybritánnia
szoltak az üdvözlésre. Az értekezlet erősíti a finn kormányküldöttség most elérkezettnek látta az időt, hogy
ezután elfogadta azokat az ügyrendi moszkvai látogatásáról szóló közle- Olaszországot feloldozza az igért köszabályzatokat, amelyek a jelenlegi mény is. A Szovjetunió segitó kész- telezettség alól és a népakarat megértekezlet egész tartama alatt érvény- ségét Finnország iránt is bebizonyí- nyilvánulásának szabad folyást engeben máéadnak. A tanács ezután a totta, mert a Szovjetunió kormánya délyezzen. Anglia egyben kifcérlf a
jelenlegi értekezlet napirendjével kap- lehetségesnek látta, hogy Finnorszá- Szovjetunió és az Egyesült Államok
csolatos kérdések megvitatására tért got a Szovjetunióból elhurcolt tulaj- véleményét is.
át. A következő ülést pénteken dél- don pótlása fejében a Szovjetunióval
A csehszlovák híradás Szerint az
után 16 órakor t a r t j á k meg.
szemben teljesítendő további szállítá- alkotmányozó nemzetgyűlés választáPárisban egyáltalán nem ítélik meg soktól mentesítse. A Szovjetunió kor- sát május 26-án t a r t j á k meg.
kedvezőtlenül az értekezlet kilátásait
Azt a tényt, hogy Molotov és Visinszki
a szakértők .egész légióját hozta az
értekezletre, ugy magyarázzák, hogy,
a Szovjetunió nemcsak. }«ogy hajlandó
Minden
kisegíteni a békeszerződések kátyubaközhivatalnok jutott ügyét, hanem tervei is vannak
a kérdések megvilágosítására és a
(Szeged, április 26.) Jelentette a nyük egyharmadát állandóan kézhezdemokrata
megegyezésre vonatkozólag.
Bélmagyarcr6zág, hogy Gyáni Ferenc kapják addig, amig végleges döntés
Az* Olaszországgal kötendő béke- belügyminisztériumi kiküldött Szeged- nincs ügyükben. A polgármester álM legnyugíaló,
.
hogy a városi létszámcsökkentés; lisia összeáliitasa gyors ütem- szerződés feltételei szerepelnek a te- re hozta azokat a kérdőiveket, ame- láspontja azonban az, hogy ezeknek a
ben halad, Annái nyugtalanítóbb jelen- endők élén. Az értekezlet köreiben
kérdőiveknek véleményezése nem
sör) hogy a többi szegedi hivatalnál ezen a iegtüskésebb kérdések közé számí- lyeket a minden városi tisztviselőnek
és alkalmazottnak ki kell tölteni a het vitás, mert hiszen elaocsájtásuk
a leien mélységes csend honol, bemmi
fölfüggeszfés tényével már clintátar nincs még arról, hogy a szegedi ál- tanak ezzel kapcsolatban, hogy mi B-lista összeállítása céliából. A kérlami hivatalokban megkezdődött volna a történjék Trieszttel, mi "történjék a dőivek kiosztása megtörtént és pénte- zett dolog.
B-nsta összeállítása. t$izonn*ara ismere- volt olasz Tripolitániával, amelyre a ken már kitöltésük is megkezdődött.
A már kitöltött és beszolgáltatott
tes, hogy a létszámcsökkentésnek sét oka
van. Egyik az államháztartási Költségek Szovjetunió támaszt igényt, mint nem- Azok a tisztviselők, akik kitöltötték kérdőivekről a polgármester pénteken
apasztasa, másik a közliiv.,taloknak a re- zetközi gondnok, mi legyen az olasz kérdőívüké? nyomban be is szolgál- listát küldött át a szakszervezeti biakciós elemektől való megtisztítása.
jóvátétellel, amit Amerika kiván a leg- tatták hivatalfőnöküknek, aki vélemé- zottságnak, hogy a Nemzeti Bizottság
Az állami köitsegek csökkentését még alacsonyabban megállapítani,
hogy nyezve a polgármesterhez
juttatta javaslattevő munkájának megkezdévalahogy elviselik az érdekeltek, De azi
senkiscm akarja magára váliaini, hogy elősegítse Olaszország talpraállását. azt. A kitöltött iveket a polgármester sekor a szakszervezetek véleménye is
reakciós. Ma mindenki jó demokrata,
Az értekezlet időtartamát legalább is véleményezéssel látja el' és igy ter- rendelkezésre álljon a tisztviselő elreszivett az ellenállási mozgalomban - 10 napra számítják, de esetleg 3 hétig jeszti a Nemzeti Bizottság elé yéglebocsájtására, vagy megtartására vougyanis ellenállt minden demokratikus
ges javaslattétel végett.
natkozólag. A Nemzeti
Bizottság
törekvésnek — és nem szívesen hajol is eltart.
meg egy népitélet előtt, amikor évtizedeA belügyminisztériumból néninkén szombaton délután fél 3 órakor a váken keresztül ahhoz szokott, hogy egy Bizottság a Framco-díktatura
leirat érkezett a városházára. A le- rosházán, a helyettes polgármester
nép hajoljou meg az ő iiélete előtt. Es mosi,
kivizsgálására
irat szerint minden választott tiszt- hivatali helyiségében kezdi meg a
bogy a város kiveteievei meg egyetlen
köznivatalban sem történtek intézkedéAz Egyesült Nemzetek Biztonsági viselő ügyében a polgármester ad végleges létszámcsökkentési lista öszsek a létszámcsökkentésre, felteheiő-e Tanácsának csütörtöki ülésén az vé'eményt és a polgármester vélemé szeáilitását, a hivatalvezetők, a polaz az örvendetes dolog, hogy más hivatalokban egyáltalán nincsenek reakciósok ? ausztráliai delegátus 5 tagu albizott- nyéhez a főispánnak hozzájárulását gármester és a szakszervezeti biVagy talán csak a hivataliőnökök nem is- ság felállítását javasolta, amelynek kell adnia. A miniszteri rendelet ér- zottság véleménye alapján. A Nemménk lel tisztviselőikben a reakciós tu- kötelessége lenne vizsgálatot folytat, telmében a kérdőivet minden illet- zeti Bizottság által összeállított véglajdonságokat, mivel azok politikai magatartását saját demoktáciájukhoz mérik. ni a spanyol kormányzat ügyében, ményt élvező tisztviselőnek ki kell leges B-iista-tervezetet május 6-ig
A Nemzeti Bizottság nezzen utána, hogy amelyről május 31-én jelentést tenne ; töltenie, tehát annak a 130-nak is, felküldik a belügyminisztériumba haa többi hivatalokban , is kezdődjék meg a Biztonsági Tanácsnak. Dr. Lange. akiket a kézgyülés már felfüggesztett tározathozatal Végett.
már a tisztogatás.
Lengyelország kiküldöttje azt a köz- hivataluktól. Ezek ugyanis illetméDQO

A Nemzeti Bizottság ma megkezdi
városi tisztviselők létszámcsökkentésének tárgyalását
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Tito marsall Délbácskában
(Belgrád, április 26.) Délbácska nemrég még némellakta vidékét járta be
gépkocsin Tito marsall.
Bácskáp a ián ka környékén egy telepes községet látogatott meg, ahol nagy érdeklüjdésseí hallgatta meg a telepesek
munkájáról a jelentést és a kővetkezőkben válaszolt:
— Győztünk a háborúban és győzni
fogunk az ország .kiépítésében ájs. Jobb
és szebb országot építünk, mint amilyen volt. Amikor a háború befejeződött, nem volt semmink és most ime,
még egy év sem telt el, máris láthatjátok mi mindent ertünk el. Ki tette
ezt? A nép, mert tudta, hogy önmagáért dolgozik. Még sokat kell dolgoznunk, de ma mindenki dolgozik és
ennek meg lesz a gyümölcse — fejezte be beszédét Tito marsall.

Munkás k n l t a m r s e n y
Szegeden
(Szeged, április 26) 28-án délután fél
5 órai kezdettel a Dohánygyár u tonnán
díszített nagy kultúrtermében rendezi a
MKP kulturgárdája, a szakszervezeti kulturgárda bevonásával kulturversenyét.
A kulturversenyen, mely színjátszásból,
dal- és szavaíókorus, egyéni ének, szavalat és táncszámokból áll, tiz kutturg >rda
mérkőzik. A verseny színvonalára jellemző,
hogy á következő darabok kerülnek be
mutatásra: Hans Sachs: A szatócs batyuja
(Gázgyár), Móricz Zs.: Mint a mezőn k
virágai (Szegedi Kenderfonógyár), Móricz
2s: Dinnyék (Dohángyár). József Attila-Darvas: Csoszogi (Rókusi MKP), Balla: Hiénajárás Donvölgyében, részlet (Móravárosi
MKP)
A verseny érdekessége még, hogy egy
és ugyanazon jelenetet, pld. Szimonov:
Orosz emberek cimü drámájának egy részét a Gázgyár és Felsővárosi MKP kulturgárdája egymásután játsza el, ugyanígy
Gádor Béla: Idill tréfáját a Moravaros es
Gázgyár, Kedrov: „Veszett kutya" drámai
jelenetét Rókus és Móraváros. Nagy küzdelmeket igér az egyéni verseny is. Cigányzenével kisert népdal előadásban Schüssler Károly (Kenderfonógyár), Bárány Pál
(Rókus), Hajduné Tuza Irén (Dohánygyár),
Nagy Margit (Róku3). Szavalatban: Nagygyörgy Mária (Kend erfonógyár), Bárány
Pálné (Feisőváros), Mison Ilona (Móraváros), Varga János (Gyufagvár), Kovács
Antal (Rókus), Feketü Rózsi (Dohánygyár),
Bereg Kató, Gulyás Pál (Újszeged). Müdaléneklésben: Oláh Gy. és Mária (Felsőváros), Nagy Margit és Stein Gy. (Rókus),
csoportos dal- és szavalókórusban Orionbőrgyár, felsővárosi MKP és móravárosi
MKP küzdelme, valamint Gazdik Gizella
táncszáma lesz művészi élmény. A zsűriben Tombácz Imre nemzetgyűlési képviselő, Komócsin Mihály, Gábor Arnold és
Enczi Endre újságírók, Leho'ay Árpád
színigazgató, Benkő Miklós, a Nemzeti
Színház tagja és dr. Szécsi elvtárs vesz
részt.
Bevezető beszédet Balla Ferenc, mérnök, MKP szegedi szerveznének kulturvezetője, összekötő szöveget
pedig Pipicz József mondja. A népi demokratikus kulturprogram megvalósításának fontos állomása lesz a vasárnapi munkaskulturverseny.
Az ország ipari dolgozói becsülettel
veszik ki részüket az újjáépítésből. Hétrőlhétre emelkedik a termelés és a demokrácia is ilyen iramban erősödik. Munkásaink azonban tudatában vannak, hogy
a tudás hatalom. A demokráciában mint
a hatalom birtokosai, mindent elkövetnek,
hogy a tudás birtokában a hatalmat helyesen es épitő irányba tudják gyakorolni.
A MKP kulturgárdáinak versenye is
munkásaink felemelesét, tanitá át célozza.
Öntudatos munkásaink kezdeményezésének
reméljük, folytatói és kővetői is lesznek.

BELVÁROSI MOZI

Telefon:

6-25.
Szombattól bemutatja a METRÓ filmgyár legújabb produktumát

Joe Smitb az amerikai
c. hallatlanul izgalmas kémfilmet.
A pompás kisérő műsort

Stan és Pan a kutyaszorítóban

legújabb bohózatát 1
Továbbá a legédesebb színes trükkfilmet

R hős kandúr
Előadások kezdete: 3, 5 és 7 órakor
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Nagy Ferenc minisztereinők
nyilatkozata a szövetkezetekről

Nem szednek hídpénzt a munkásság ünnepin
Május 1 ünnepe miatt k e d d e n tartják a piacot
(Szeged, április 26) A készülődés
jelei azt mutatják, hogy az idei május 1. méreteiben felülmúlja tavalyi
nagy tömegmegmozdulást is.
Á délutáni népünnepélyre
lelkes
készülődések folynak. Vasárnap délután a dohánygyár kultúrtermében
lesz a rnunkásgzervezeíek kulturversenyé és az ebből kikerülő legjobb
számok kapnak helyet a május 1-i
kulturprogramon. Az orosz parancsnoksággal egyetértésben a vasúti hid
május 1-én 12 és 3 óra között el lesz
zárva a vasúti forgalom elől és az
Újszegedre való tömeges átvonulás
biztosítva, lesz.
A Magyar Kommunista Párt rendezőgárdája Répás Ferenc elvtárssal
az élen mindent megtesz, hogy biztosítsa a felvonulás és a népünnepély

(Budapest, április 26) Péntek délelőtt
Nagy Ferenc miniszterelnök 120 főből álló
páüközi küldöttséget fogagott, amelv a
Hangya-szövetkezet ügyében kereste fel a
miniszíerelnöLöt. Nagy Ferenc miniszterelnök hangoztatta a küldöttség előtt hogy
a szövetkezet t-s azok az intézmények,
amelyek a parasztság garasain jöttek létre,
továbbra is megmaradnak és gondoskodnak arról, hogy a parasztság ne szenvedőn kárt. Ne rontsuk e! a szövetkezeti gondolatot — mondotta a miniszterelnök —.
ízt á gondolatót, mely hivatva van arra, hogv
a jövőben a magyar gazdasági élet egyik
legerősebb tényezője legyen. A miniszterelnök továbbá hangsúlyozta, hogy ő maga
szövetkezeti ember és megnyugtatta a
küldöttséget, hogy ebben a kérdésben
állásfoglalása a legtárgyilagosabb lesz,
A küldöttség köszönettel és megnyugvással vette tudomásul a miniszterelnök kijelentéseit.

rendjét, valamint zavartalan lefolyását.
Május l-nek, a munkásság ünnepének nagyszabású megünneplésére Dénes Leó elvtárs, polgármester i.'>
megtette azokat az
intézkedéseket,
amelyek a város részéről szükségesek.
Intézkedett a polgármester, hogy a
szerdai piacot helyezzék át keddre.
Szerdán még a vasárnapi rend szerint sem tartható piac. Elrendelte továbbá Dénes elvtárs, hogy május 1-én,
amikor, mint tudvalevő a munkásság
nagy népünnepélyt rendez az ujszegecli parkban, függesszék f d a hidpénzszedést, ugy a vasúti, mint a pontonhídon. A kora reggeli óráktól kezdve este 9 óráig bárki hídpénz lefizetése nélkül közlekedhet Újszegedre
és vissza.

Nyolcvannégy százalékod
szénáremelés
(Budapest, április 26) A gazdasági főtanács a szén szorzószámát a mai napon
2,732.000 ről 5,034 000-re módosította. Ez
64 százalékos emelésnek felel meg.

Éljen a szovjet-magyar barátság!
Fegyveres fasiszta szervezkedést
leplezett le a budapesti rendőrség
Katonai alapon szervezkedtek — Hetvenen a rendőrség
őrizetében
Budapest, április 26. (Saját tudósítónk telefon jelentése.) Budán a II. és
III. kerület területén az utóbbi időben
iaz a hir kapott lábra, hogy uj, nagy
erőkre támaszkodó párt alakult és
erősen felfegyverzett titkos zászióa]j
is alakult. Az elterjedt hirek alapján
megindult a nyomozás és a budapesti
rendőrség politikai osztálya váratlanul lecsapott a szervezkedőkre. Megállapították, hogy egy Folly Gábor nevű állítólagos volt újságíró áll a szervezkedés élén, aki egy ideig a Független Kisgazdapárt második
kerületi
csoportjának ifjúsági szervezetét vezette. Még tavaly alapította meg a
földalatti szervezkedést és ebbe több
barátját bevonva, a Magyar Szocialista Párt nevet vették fel. A szervezet katonai alapon alakult meg.
Folly kinevezte magát alezredesnek i s
zászlóáljparancsaoknak. Ennek alap-

ján tiszti parancsokat, sőt hadparancsot adott ki. Megalakulásuktól kezdve robbanószereket és
fegyvereket
gyűjtöttek. Folly lakásán, egy budai
villában a házkutatás során a rendőrség valóságos kis arzenálra bukkant. Elgondolásuk az volt, hogy először katonai alapon megszervezik az
egész országot, majd később felfegyverzik az egész társaságot. Ugyanakkor a merényletek egész sorát is tervezték. A Sigray-birtokon és a hercegprímás egyik birtoktestén akarták
megvetni szervezetük alapját. Mindnyájan álneveket használtak és nem
riadtak vissza röpcédulák és rémhírek
terjesztésétől sem.
A szervezkedés 70 tagját, köztük a
»vezért?: Folly Gábort a budapesti
rendőrség politikai osztálya máris őrizetbe vette.

Ma délután
c a l f f ő í - a y ^ i « ] Á e , e s z a K á l v , n ' t é r i székház4 órakor
ftBllWffl.
111*£S ban, az összes szervezetekben dolgozó elvtársnők feltétlenül jelenjenek meg. E l ő a d ó : S z e r é m í
B o ' f s k a , a budapesti titkárságtól.

Helypénzmérséklési
kérnek a piaci árusok
(Szeged, április 26) A piaci árusok
népes küldöttsége kereste fel pénteken délután hivatalában Dénes Leó
elvtárs, polgármestert, Székely László
elvtárs, a délvidéki iparosok és kereskedők szabad szervezete titkárának
vezetésével. A piaci árusok a piaci
helypénzfizetés terén mutatkozó sérelmeiket panaszolták el a polgármesternek. Előadták, hogy az a piaci
árus, aki asztalról árusit a legújabban
felemelt tarifa szerint 2 millió pengőt
fizet egy négyzetméternyi terület után.
A legkisebb piaci árusítóhely is két
négyzetmétert tesz "ki, ennek a 'helypénze havonta 160 millió pengő- Hivatkoztak rá a küldöttség tagjai, hogy
a legnagyobb Széchenyi-téri cégek
nem fizetnek ekkora üzletbért. Kijelentették, hogy a kisharzonnal dolgozó
piaci árusok m m birják fizetni ezt á
magas helypénzt. Hivatkoztak rá továbbá. hogy" a dolognak megvan az a
káros következménye is, hogy például az asztalról árusító gyümölcs- és

élelmiszerkereskedőket lekényazeriti a
földre, mert a földön árusítóknak csupán 1 ipíHió pengőt kell fizetni négyzetméterenkint. Az pedig, hogy az
élelmiszerek és gyümölcsök árusítása
a földön történjék, egészségügyi szempontból rendkívül káros. Kérték a
felemelt helypénz leszállítását.
A polgármester megigérte a küldöttség tagjainak, hogy megvizsgálja
a kérdést és a legközelebbi tanácsülés
elé terjeszti.

Kedden összeül a nemzetgyűlés
(Budapest, április 26) A nemzetgyűlés
április 30-án, kedden 12 órakor ülést tart.
Az ülés tárgya a további teendők iránti
intézkedés.

Nő a szénbányák
termelése
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Zalka Máté emlékének áldozott
a szovjet iróklub
|

(Moszkva, április 26) Április 23-án a
szovjet iróklubban emlékestet rendeztek
Zalka Máté születésének 50-ik évfordulója
alkalmából. A szovjet irók visszaemlékezéseikben beszéltek Zalka Máté életéről,
méltatták a spanyoi szabadságért történt
hősi halálát. Zalka Máté 1896-ban Magyarországon született, egész életét a magyar nép szabadságáért és a világszabadságért foivó küzdelemnek szentelte. Iró volt,
de ha kellett fegyvert fogott. 1916-ban,
mint hadapród, orosz fogságba esett. Szibériában partizánosztagot szervezett és a
polgárháborúban tevékeny részt vett az
ifjú szovjet köztársaság oldalán. Amikor
1926 nvarán kitört a spanyol polgárháború, Zalka az elsők között utazott oda,
hogy a spanyol nép becsületéért és szabadságáért harcoljon. A nemzetközi dandár élén ő aratta azaelső győzelmet, 1937
nyarán egy gépkocsiban lövés érle és
meghalt.

Vasbél — paprika
Vasára Jelzéssel paprikát akart
csempészni Brnckner vaskereskedő
(Szegedi április 26) A szegedi gazdasági rendőrség Bruckner Elemér, ismert
Tisza Lajos-köruti vaskereskedő lakásán
bizalmas értesítés alapján házkutatást tartott. A rendőrsépnek ugyanis tudomására
jutott, hogy Bruckner „fekete", vagyis minősítetten paprikát akar elszáliilani Szegedről. Ezenkívül hiányzott még a szállítási engedélye is.
A gazdasági rendőrség a házkutatás
során meg is talátt a vaskereskedő lakásán
mintegy mázsányi
magáncsomagolásu
zacskózott paprikát. A csomagok már
szállításra készen álltak és .vasáru" jelzéssel látták el őket. A rendőrség a paprikakészletet azonnal lefoglalta, Bruckner
ellen pedig eljárást indított.

Arzénéi turdsesuszát etettek
meg két csépai gazdálkodóval
(Szeged, április 26) A mult hét folyamán id. Feh >r Sándor és ifj. Fehér Sándor csépai lakosok turóscsuszát vacsoráztak. de röviddel a vacsora után mindketten erős gyomorgörcsöt kaptak. Azonnal beszállították őket a szentesi közkorházba, hogy sürgős orvosi kezelésben részesítsék mindkettőjüket. Id. Fehért sikerült is meggvógyitani, de ifj. Fehér a kórházban meghalt.
A vizsgálat adatai szerint mérgezés
tőrtént, mégpedig valaki arzént kevert eddig még ismeretlen okokból az ételükbe.
Ifjú Fehér Sándor holttestét a szegedi törvényszéki bonctani intézetbe szállítják, a
szentesi rendőrség bünügyi osztálya pedig
nyomozást indit a titokzatos arzéngyilkos
kézrekeritésére.

(Budapest, ánrílis 26) Az iparügyi minisztérium jelenti, hogy a magvar szénbányák napi teljesítménye az elmúlt htoa Raffay-étterem és kávéház
ok folyamán őrvendelesen emelkedett.
Április 9-én még csak 1944 vagon volt a Dégel jazzparádé
bánvászati eredmény, április 13-án már
Molnár Rózsi énekel
2070 vagonra e '>elkedett. A napi termelés
további emelkedése várható.
Záréra reggel 4 órakor
Táocf
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NAPIREND
Április 27
Nemzeti Szinház: fél ;7-kor : Utolsó
Verebély-lány. (Operettbérlet A 3.)
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:
Joe Smlth- (Amerikai kémfilm.)]

Bevonják a z 1000 p e n g ő s é s a z ennél
kisebb címletű bankjegyeket
Fontos rendeleteket tárgyalt a minisztertanács

(Budapest, április 26) A koitnány
tagjai pénteken délelőtt 11 órakóT
Nagy Ferenc miniszterelnök «elnökjéséve* megtartották a rendes heti minisztertanácsot.
A minisztertanács elfogadta a pénzügyminiszternek az 1000 pengős és
ennél kisebb értékű bankjegyek "beA Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este vonására vonatkozó rendeletterveze7 óráig.
tét. A minisztertanács elvben elfoAz egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délgadta az iparügyi minisztériumnak az
után 4 óráig.
A muzeum zárva.
Szolgálati* gyógyszertárak
Temesváry József Klauzál-tér 9, Apró
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59., Pőaa
Balázs Kálvária-útca 17, Salg'ó Péter
Bérlő: Halász Klára Mátyás-tér .4.
— Az adópengö április
460 pengő.

27-én

— Időjárásjetenfés, Várható időjárás
szombat estig; Élénkebb délnyugati, déli
szél, felhösebb égbolt, kisebb futóesö.
A meleg tovább tart.
— Róna Béla elviára, tanácsnok
budapesti nija. Róna Béla elvtárs, tanácsnok, városi pénzügyek intézése végett
pénteken Budapestre utazott. Róna elvtárs
szombaton tér vissza a fővárosból.
— Uj népngyésn. Az igazságügyminiszter dr. Lippay László törvényszéki
aljegyzőt, népügyésszé nevezte ki.
— Munkáspártok közős értekezlete. A Magyar Kommunista Párt, és a
Szociáldemokrata Párt szombatra gyűlésre hívta egybe a nagybudapesti funkcionáriusokat. A közös értekezleten Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád nagyfontosságú elvi jelen.őségü b-jelentéseket
tesznek.
— Ktvégest ék Besch Ferencet. A
budapesti törvényszék Markó utcai fogházának udvarán péntek reggel kivégezték
Basch Ferencet, a magyarországi Volksbund volt vezérét, az egyik legfőbb háborús bűnöst.
— Elvtársnők, asszonyok! A Szociáldemokrata Nőmozgalom ápri.is 28 án,
vasárnap délután 4 órakor a Szentharom
ság-utcai székház nagytermében nagygyűlést tart, Eiöadó: Lehoczky Anna budapesti titkár.
— Szikra a beteg katoaákért. A
Szikra gyufagyár kulturgárdája műsoros
délutánt rendezett, melynek bevételéből
250 szendvicset készítettek a kuiturgárda
tagjai és azokat az Arany János-utcai Vöröskereszt katonakórházában szétosztották
a katonák kőzött.
— MaDISz-bál Móravárosban. A
MaDISz móravárosi szervezet 27-én este
8-órai kezdettel bálát rendez Petőfi Sándor-sugárut 44 szám alatt. Szeretettel vár
mindenkit a vezetőség. Kittinö büffé.
— A jövő hét végére befejezik az
ajsomogyitelepi kJfolyó
építését.
Amin. köztudomásu, Dénes Leó elvtárs,
polgárimster elrendelte: Ujsomogyitetep
lakosságának egészséges ivóvíz legyen
Pénteken jelentettek a polgármesternek,
hogy a kitotyó építési munkálatai annyira
előrehaladtak, hogy a kut a jövő hét vé
gére készen lesz. A kut az 52-es utca sarkán Ievö téren készül.
— Többtagú betörőbandát fogott
el a felsötanyal rendőrség. A szegedkörnyéki tanyákon már hosszabb ido óta
garázdálkodik és sorozatos betöréseket
követ el Rosiás Mihály cigánylegény öttagú bandájával. Sikeres nyomozás után a
teisötanyai rendőrségnek sikerült a veszedelmes betöröbanda tagjait — egynek kivételével — kézrekeritenie.
— Újból ls csak „mégis Bund —
a Bond". A szegedi népbiróság Komlóssytanacsa pénteken ítélkezett Buschbacher
Ferenc kübekházi tanító ügyében. Busch
bacher kübekházán az úgynevezett nemet
kulturbund tagja volt. A népbiróság elvi
döntést hozott, amennyiben megállapították, hogy ennek szelleme azonos a Volk bundával és ennek alaoján egyévi börtönre
ítélték. Ebből azonban 8 hónapot az előzetes letartóztatással kitöltöttnek vettek.
Az ügyész súlyosbításért fellebbezett.

anyag- és árhivatal
felállítás ár ól
szóló rendelettervezetét.
A kereskedelem- és szö_. c tk*z e tügyí
minisztérium a kereskedelmi és iparkamarák választásáról szóló rendelettervezetet terjesztette elő, amelybe*
a minisztertanács hozzájárult.
A minisztertanács ezután még folyó ügyeket tárgyalt es fél 3 órakor
ért véget.

3
SZÍNHÁZ ® MŰVÉSZET
Kettős szereposztás s z utolsó Verebély-leányban. A ma bemutalásra
kerülő Harmath—Ábrahám operett érdekessége, hogv a Nemzeti Szinház igazgatósága az egyik nöi szerepben kettős szereposztással kedveskedik a (közönségnek.
A betegeskedő Nagy Csilla mellett a színház kitűnő fiatal művésznője, Rainay Ellv,
Rajnav Gábor unoka húga lép fel Nelív
szerepében és a következő előadásokon
felváltva fogja játszani a szerepet Nagy
Csillával.

P Á R T H I R E K

A szombati
szemináriumi
előadások a politikai akadémia előadása miatt elmaradnak.
A MKP Belvárosi, szervezetében április 29-én, hétfőn délután 6 órakor Donkó
Zoltán szemináriumi előadást tart „NemAz osztályok és pártok tör(Szeged, április 26) Ismertette a Dél- bocsátani. Az Élelmiszerüzem termé- jj vetgazdaság.
ténete Magyarországon" címen.
in agya rojszág annak az ötszáz mázsa szetesen ebbe nem egyezett belé és a
A MKP központi pártiskolája vasárnap
melasznak a történetét, amelyet a közellátási miniszterhez fordult pa- déle'őtt 11 órakor tartja záréünnepélyét
közellátási miniszter még tavaly kle- nasszal. A miniszternek Szeged ja- a Kálvin-téri székházban. Elvtársakat és
oemberben utalt ki Szegednek közel- vára hozott döntése ellenére a mező- vendégeket szívesen látunk.
Az ujabb kéthetes pártiskola 29-én,
látási célra. Amint ismeretes, Mező- hegyes! cukorgyár huzta-halasztott* a
reggel fél 8-kor kezdődik. Az iskohegyesről januárban megérkezett Sze- melasz kiadását, mig végül a Községi hétfőn
lára minden üzemi és kerületi pártszervegedre a szeszegyedárusági igazgató- Élelmiszerüzem választott bíróságot zet 4 embert jelöljön. A jelöléseket azonság feloldása a kiutalt melaszra és a kért annak eldöntésére, hogy köte- nal adják le a káderosztályon.
A MKP rókusi szervezete felhívja a
szegedi községi élelmiszerüzem meg- lcs-e a gyár a kifizetett áron kiadni
tagjait, hogy 27-én délután
keresésére a mezőhegyesi cukorgyár Szegednek a melaszt. A választott bí- rendezőgárda
6-kor jelenjenek meg.
rósági
tárgyalást
csütörtökön
tartot90.000 pengőben szabta meg a melasz
Április 29-én hétfőn délután 5 órakor
mázsánkénti árát. Az Élelmiszerüzem ták meg Budapesten. Amint értesü- kádervezetöi értekezlet lesz Arany Jánosnyomban Mezőhegyesre küldte egyik lünk, a választott birósági tárgyalá- utca 2. sz. a'att. Minden üzemi és kerületi
kádervezető megjelenése kötelező.
tisztviselőjét, aki nyomban kifizette son Szeged álláspontja győzött és a
29-én délután 6 érakor a MKP alsóvábirö3ág
elrendelte,
hogy
az
eddig
viszaz ötszáz mázsa melaszért járó 45
rosi szervezetében (Róka-utca) Dénes Leó
millió pengőt. Akkor azonban nem ál- szatartott 343 mázsa melaszt a már polgármester .Közigazgatás és községpoiilott rendelkezésre elegendő vagon, igy kifizetett áron k?ll haladéktalanul a tíka" címmel előadást tart.
Pártnapok
csak 157 mázsát szállítottak le az 500 Községi Élelmiszerüzem részére kia kerületi és üzemi pártszervezetekben.
mázsából. Csak februárban sikerült adni.
Tárgy: A kormány gazdasági terve.
ujabb tartályvagonokat MezőhegyesAmint értesülünk, a melaszt -ezek
27-én 1-kor Pénzügyi tisztviselők, Dáre küldeni, akkor azonban a gyár ve- után hamarosan Szegedre hozzák és
niel Gvörgv,
zetősége a még ott levő 343 mázsa a jövő héten esetleg már ki is oszt29-én
3-kor Lemezgyárban, Berár Demelaszt csak felár kifizetése ellenében ják a fogyasztók között.
meter.
volt hajlandó Szeged rendelkezésére
Kirándulás. A Magyar Kommunista
n
árt Belváros I. szervezete vasárnap reggel egé'znapos kirándulást rendez Újszegedre Indulás Berzsenyi-utca 2. szám alól
A MKP rókusi szervezete vasárnap délután fél 3 órakor
vasá'nnn reggel 8 órakor. Elvtársakat és
vendégeket szívesen látunk.

Szeged javára döntött a választott biréság
a melasz-perben

gyermekdélutánt

— A földművelésügyi miniszter figyelmeztetése a vadászokhoz. Budapestről jelentik: A földmüvelésügyi miniszter figyelmezteti a vadászközönsége', hogy
a rendkívül megfogyatkozott őzállomány
kímélete érdekében az idén özhakra vadászni csak augusztus 1-től szeptember
30-ig és akkor is csak a földművelésügyi
minisztérium külön engedélyével szabad.
— Aje Altalános Munkás Dalárda
28-án 5 órai kezdettel a felsővárosi kultúrházban műsoros nótadélutánt tart
tánccal egybekötve. Jegyek a dalegylet
tagjainál.
— Elnapolások a népbir6ságon/"A
szegedi népbiróság Margi'a-tanácsa péntekre tűzte ki Dósa Julianna csongrádi
lakos népellenes bűnügyét. Dósa J uránná
többször hangoztatott népellenes kijelentéseket és a mai politikai rendszert becsmérelte. Vonatösszeköttetés hiányában a
vádlott nem tudott megjelenni, igy a tárgyalást elnapolták. — Ugyancsak elnapolták Czékus Andrásné népellenes bűnügyét
is. mert a tanuk nem jelentek meg. Czékusné szintén demokráciaellenes kijelen
tései miatt került népbiróság elé.
— Magyarnóta-est. A Magyar Nők
Demokratikus Szövetségének felsővárosi
csoportja április 27-én, szombaton este 7
órai kezdettel magyarnó'a-estet rendez a
Vásárhelyi-sugáruti Postásotthonban. U;ána
tánc.

Aranyért, ezüstért vadban
legtöbbet fizet Salzer
nemesfém- és porcellánüzlete uj helyén
Hid u. 8. (Széchenyi-tér, Főpostánál)

rendez az Új-téren

— Aki a virágot szereti... Ismeretlen tettesek a Gyevi-temetöben Kovács
György sírjáról ellopták az odaültetett
virágokat. — Jelentették a rendőrségen,
hogv egy idő óta ismeretlen tettesek állandóan lopják a meszet vödörszámra
az éjieli őr kijátszásával a főpostánál folyó
éoitkezé'101. — Dr. Ventilla Sándor tanügyi segédti'kár jelentette a rendőrségen,
hogv a főigazgatóság irodájából hónapok
óta lopkodják á'ku'csos betörök a bútorokat és már ellopt k négy karosszéket,
valamint hat vászonfüggöny/ — Ifjú Komáromi Istvánnétól a Ti«za Lajos-köruti
piacon ellopták pénztárcáját, többmillió
pengővel
Németh fános Barát-utcai lakostól álkulcsos betörő több baromfit
lopott el.
x Munkásokat keres a ffilöh&z.
A szegedi fütőházfőnökség 30 éves korig
bezárólag munkásokat keres felvételre,
akik később fűtövé lesznek kikénezve. Felkérjük a do1gozókat, hogy aki testileg
alkalmasnak érzi magát, az jelentkezzen
Szeged-Rendező fűtőház főnőkénél.
— Sovinizmus 6a Igazi hazafiság.
Számtalan ielens*g mu'atja Szegeden is.
hogv a sovinizmus és az igazi hazafiság
kérdésében nagyon sok minden szorul fisz
tázásra. Ez a terület volt az, amelyet a
25 éves mult legjobban elködösitett, tehát
a fogalmak tisztázására ezen a téren elsőrendű feladat. Ebből a szempontból nagyjelentőségű az az előadás, amit dr. Ardic*
Erzsébet elvtársnő a Magvar Kommunista
Párt po'itikai akadémiája előadássorozatának keretében ma, szombat délután 5-kor
fog megtartani a városháza közgyűlési termében Dr. Andics Erzsébet tudományos
és történelmi szempontból fogia megvilágítani a kérdést. Az előadást követő vita
nagyban ho?zá fog járulni ahhoz, hogy az
e téren észfelhető ködöt 'eloszlassa.

Szakszervezeti hirek
Munkanélküli lakatosokat, ácsokat és
segédmunkásokat a szakszervezel közvetít
az algvői hídépítéshez. Jelentkezés a titkári irodában (Dózsa György-utca 8.
11. emelet bal.)
A húsipari munkások szervezete vasárnap délelőtt 9 órakor közgyűlést tart a
székházban.
A kishalászok szervezete vasárnap délelőtt 9 órakor tageyü'ést fart a székházban
A kéményseprőmunkások április 27-én.
délután 3 órakor taggyűlést tartanak a
szakszervezeti székházban.
A Gépészek Szakszervezete április 27-én,
délután 5 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházhan.
A hírlapterjesztő munkások szakszervezete április 29-én, délelőtt 9 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
Munkanélküli kovács, aki a lóoatkoláshoz is ért, jelentkezzen a szakszervezet
titkári irodájában (Dózsa György-utca 8).
Famunkások szakszervezete felhivja a
munkanélküli asztalosokat, hogy szombaton délután 3-tól 6 óráig és vasárnap délelőtt 9-től 12 óráig jelentkezzenek a Hétvezér-ufea 9. sz. alatti Munkásotthonban.
A piaci zöldség- és gyümölcsárusok és
kereskedők április 28-án, vasárnap délután 3 órakor értekezletet tartanak a
Lechner-téri székházban.
A Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete felhivja az állásnélküli magánalkalmazottakat, okleveles gyógyszerészeket,
hogy május l-ig nvilvántartá'bavételük
végett saját érdekükben Jelentkezzenek
Vezetőség.
x RSser Miklósnó Römer Zsuzsa
női ruhaszalonját Klauzál-tér 2 szám, II.
emelet alatt megnyitotta.

Dolgozók készüljetek május 1 méltó megünneplésére
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Hazaérkezeti a SzAK
Három győzelem, egy vereség
a jólakkerült portya mérlegén

Hivatalos

RAD1U

közlemények

Felhívás. Az utóbbi időben többfeiől számos panasz érkezett hatóságomhoz, amely szerint az állattartó
tulajdonosok jószágaikat az utcákon,
tereken és tiltott helyeken legeltetik.
Ennélfogva felhivom Szeged város területén levő állattartó tulajdonosokat,
hogy a jövőben jószágaikat tiltott
helyeken ne legeltessék, mert ezzel a
köznek óriási kárt okoznak s igy
kényteien leszek hatósági közegeim
utján ellenőriztetni és éllenük a legszigorúbb kihágási eljárást megindittatni. Dr. Papp sk. aljegyző, tb. tanácsnok. .
;
—,
Felhivom a város lakosságát, hogy
május 1-én, a munka ünnepére való
tekintettel a piac nem lesz megtartva. Polgármester.

A SzAK labdarugócsapata közel egyhetes romániai portya után péntek délután
hazaérkezett Szegedre. A vezetők beszámoltak a jólsikerült porlya eredményéről.
A Szeged Köztudomásúlag meg szombaton
elindult Temesvárra, de csak vasárnap
délben jutott at a határon úgyhogy a CrR
elleni merközesre tiz perccel a meccs kezdete előtt érkezett meg. Ennek ellenére
szépen játszott é s 4:3 (1:3) arányban győzött. A gólokat Nagy, Baió, Ladányi é s
Hernádi rúgták.
Hétfőn a temesvári Viktória volt a
SZAK elleniele. Ezen a mérkőzésen 6;2
(2.0) arányban gyözött a szegedi együttes
oi kanszerU szemen, nagy esooen. Kolozsi
ntgy golt lőtt, Báló, Baroti (11-esböl)
egyet-egyet.
Kedden Lúgoson a városi válogatottat győzte le a S Z A K 3 : 0 (i.0)-ra tíalü,
Vörös, Nagy góljaival.
í r l. ' ' I •
rI• :
A szép eredmények hatására negyedik
Füeladási hirdetmény. Szeged város
mérkőzéssel bóvuit a portya: csuto.tökre eladja a tulajdonát képező kül- és belAradra hívták meg a piros-feketéket. A
Sz.-ift ekkor már taradt volt a SOK uta-területi utcák és dülőutak 194ö. évi
zastOi e s az eiozö három meccstől s 4:1 fütermését kizárólag ]«aszálásra, 1946
(2.1) aranyban kikapott. Az egyetlen sze- évi április 29-től május 15-ével bezárógedi gúit Bato rúgta.
lag. AZ árverésnek időrendje és helye

20 20 Magyar nóták. 20.50 Hirek és krónika orosz nyelven. 21.00 Műsorismertetés, a Vöröskereszt-közleményei. 21.15
Hangos heti hiradó. 21.30 Hanglemez:
21.50 Hirek és krónika angol nyelven:
22.00 Hirek 22.20 Hanglemezek. 22 50
Hirek és krónika francia nyelven, 2300
Napi hírösszefoglaló. 23.10 Rádió-kereső
hírszolgálat.

Szombat, április 27.
6.30 Falurádió. 6.45 Hirek, müsorismertetes. 7.05 Reggeli zene. 800 Előadás.
8.15 Hanglemezek. 9.00 Jazz. 10.0 Hirek.
10.10 Csellószólók. 10.30 Rádióiskola.
12.C0 Harangszó, hirek. 12.15 Előadás.
12,30 Hangiemezek. 12.40 Előadás. 12.55
Opesetirtszlctek. 14.00 Hirek. 14.10 VörösP o r z o l ,
kereszt-közlemények. 14 óra .20 Elóadás. A r z o l a ,
15 10 Liszt magyar rapszódiát. 15-10 Rádtóiskola, 15.55 Műsorismertetés, hirek.
P e k k
16 10 Könyvszemle. 1625 Gyermekrádió. F i i t o r ,
16.40 Ének. 17.00 Világhiradó. 17.15 Éneklegolcsóbban
kar. 18.00 Hirek, Vöröskereszt-közlemények. 18.15 Előadás. 18.30 A MunkáskulSZERED AINÁL
turszövetség műsora. 19.00 Vidám játékok
— örök típusok. 19 15 Hanglemezek. 19.30
Kárasz- u. 10. és Cserzy M.-u. 3.
Exoíikus költők. 20.00 Hirek, gsporthirek.

APROHIRDETESEK
Foglaikos&s
J

Törzskönyvezett angóranyulak ketreccel kukoricáért, árpáért, malacért elcserélhető. Szekeres-utca 29.

Fejniiudó fiatalembert felveszek. Siokolyi, Beilini-körut 8b.
A d á £g-v é H e i .
Fiatal árvaleány gyermek mellé elmenne, kezdő irodai munkát is elvállal.
Szemeskávét kis tételben is vásárol
Jelige „Gyermekszeretö".
Meinl-fiók, Kárász-utca.
Mosni, takarítani, surólni megyek
500 kbc Triumph oldalkocsis motor
házakhoz napszámba. Oroszlán-utca 6, eladó Dorozsma Tokodi bérmálom, lakás ;
Nagyszek dülö 1.
megtekinthető a Városi bérház hir- házmester, trtegbeszelés egész nap.
Bérelszámolásban,
OT1
kereseti
adó,
2 + 1 rádiók, alkatrészek, villamosság:
Mezítlábas labdarugóbajnokág
detőtábláján és a Gazdászi hivatal- családpénztar ügyekben jártas 43 éves
cikkek, fözök, vasalók kaphatók. Rádióa vádolni paxamztiljusag r é u é r e
ban Bérház I. em. 12/a. alatt kifüg- nyugdíjas tisztviselő állást keres. Jelige üzlet. Szentháromság-utca 15.
A KOsaU.h oportkozpont a vidéki pa-1
„Jó munkaerő*.
Bélyeggyüiteményt, íömegbélyeget
rasztitjusog részére ínczulabas labdarugó- gesztett hirdetményeken. PolgármesMindenesleányt keresek l-re. Kő- veszek. Paius bélyegkereskedés, lskota«*.
oajnoksag kiírásai tervezi. A draga tel- ter.
halmi, Matyas-ter 30.
utca 29, sz, fogadalmi templommal szemszcretest igy egyelőre neiküiözm tudnak,
csupán laouakra volna szükség.
Házmestert keresek lakással. Jelent- ben.
Foltos a gumija ? Gondoljon a nyárra
Hirdetmény. A magyar pénzügymi- kezni Pozsonyi ignác-utca 3..
vegyen nyersgumiragasztót a Vidra-utcánisztérium
51654—1946.
XIII.
sz.
körMindenesleány
sürgősen
felvétetik.
Bratlslava—Ferencváros 2.1 (0:0)
ban, a kerékpárosnál. Üveget tessék hozni.
rendelete alapján közhírré
teszem, Kőlcsey-utca i0, 1, 7.
Aranyat, ezüstöt a legmagasabb áron
Az Újpest csapata romániai turnéjáról
46
éves
asszony
elmenne
tanyára
vesz Betta ékszerész, Kiss utca 3. Párisi
jövet lejátszottá a május o-re tervezeti hogy saját szükségletre szolgáló do- mindenesnek. Szöreg, Rózsa-utca, trafik.
Áruház mellett. Óra-, ekszerjavitás felelíekésCsaoa eneni mérkőzést, A ntcrkozest hánytermesztés és. dohánypalánta neGyermekszeretö mindenes fözónöt lősséggel.
5.0 U-'Ü) aranyban nyerte meg a vendég- vetés az 1946 évben szigorúan tilos és
felveszek. Dr. Nussbautu, Püspök-u. 12.
Autógumikat, külsőket és belsőket,
csapat. — A Fercncva.os labdarúgócsaFiatal mindenes bemlakó leányt fel- 750x20, 950x20 és 975x20 vásárol vagy
pata Pozsonyban a tírattaiava csapata et- erre a célra dohánytermelési engecserél a gyufagyár.
,en mérkőzött. Az eredmeny 2'-l tO.O) a délyt senki sem kaphat. Az engedély veszett. Pohák Gyuláué, Margit-uica 12.
Egy családi varrógép eladó. Bus páterBratisiava javara.
nélküli dohánytermesztés súlyos jöutca 15.
vedéki kihágás és annak elkövetőjét a'
C s e r e
Cimbalom eladó Pulc-utca 21, I. 1.
A SzAK tisztújító közgyűlése. A törvény, a dohánytermés lefoglalásán
Szöilökötözö
zsineg fáért, boréit
SzAK vanar.,a,j déieiőtt fér lo-aor tisztElcserélném 6 hónapos süldőmet moújító kOzgyúiést tart a Petoh Sándor- felül szabadságvesztésre átváltoztat- dern rádióért vagy férhszovetert. Gém-u. 5. v?gy lisztért és készpénzéit olcsón kapható Banó zsák-, zsineg-, ponyvaüzlet,
ható súlyos pénzbüntetéssel bünteti.
sugarut 6 szam alatt.
Jókarban tevő gyermeksportkocsi Nagy Jenő-utca 6.
Az
1946
évben
kizárólag
a
kincstár
f e k e h i r e k . A szegedi tekeválogatott
életemen elcserélhető Kiebelsberg-tér 3,
Világos félháló, szoba WC, kettős
csapat a riecsaemeti MAV tekézoivei ját- számára szabad dohányt
termelni. emelet bal, 3. ajtó.
létrák, sozódézsa eladó. Tisza ; Lajosszik vasainap detelóu tel 9 órai kezdettél Azok a gazdák, akik a kincstár száKílencbónapos 70 kg körüli disznót körut 23, II, 7.
a szociáldemokrata székházban — Ma a
adok jó iértnuhaért, 42-es cipóért és
Szrlc. teaecsapaia a VAT i. csapata et.eni mára a dohánytermelést vállalják, a eleiemett. Somogyitelep 11. utca 664.
baraisagos mérkőzésén mutatkozik Oe.
többi ipari növények árával arányK ü l ö n f é l é k
Jókarban levő, fértikerékpárért nyolcban álló magas beváltási áron felül, hónapos javított süldőt, lisztet, bort adnék.
Aranyát, ezüstjét a régi bizalommal
SwiubkU
Izbderngómérközések.
hozhatja ismét dr. Berényiné ékszerészhez,
Ma, szoniDaton üclman o otakor o z r í c — kat. holdankint 4000 drb szivarka ter- Hobianbasa-utca 35.
4 szál rátvasat adok süldőért. Dr. Bo- Klauzál-tér 9.
MVSc. 1. o bajnoki, 5 orakor a z M i E il.— melési előlegben részesülnek és a beros József-utca 19. emelet.
i'oídi il. li. o. bajnoki merkózeseket jat- szolgáltatott dohánytermé|3
Szeműreg! Fotócikkek, fényképezőminden
Jólbizott sertést, süldőt, takarmányt
szak ie.
100 kg-ja után 2—3 kg. vágott dohány csereiek jókarban levő paraszikocsiért gép, fotokópia Liebmann, Kelemen-u. 12,
Kisktoiielágyházi
kosárlabdázók
1 milliárdot fizetek annak, ki üzleingyenes kiszolgáltatására jogosultak. vagy lóért. Papdi Mihály Cipész. Petőfi
Szegeden. A r .oza e s a FoaUs küsartemből ellopott ékszereim nyomára vezet.
Sándor-sugarut
2.
iabüazot a Mskuniele ri yhazi Vasu.as »o- A kincstár számára vállalt dohányEgy nyolchónapos süidö cserébe cse- Pollak Testvérek.
sarasokat latjak vasarnap venüégui. A kör- termesztést a legközelebbi dohánybe- répért es epulettáért. Tündér-utca 25.
Cipőgondfát megoldom, mert nálam
mérkőzések reggei 9 orakor kezdődnek a váltó hivatalnál kell bejelenteni, ahol
régi és uj parafatalpu cipók, iilckalap-, övEgy
kocadisznó
9
fiával
elcserélhető
Hunyadi-teren.
és retikülanyagból szép kivitelben készülaz érdekeltek a dohánytermesztéssel hasas üszőért. lápé. Hunyadi-utca 7.
Egy kaiicacsikót egy igasióért elcse- nek. Meggyesi cipész, Berlini-körút 24.
A s SzMTE yezetöségí ülése. Hét- kapcsolatos összes kedvezményekről |
főn deiuiau lei 7 űrai kezoeuel tartja az részletes felvilágosítást kapnak és a rélném, ozabadsajió-utca 67.
Fa talp, facipő, fasaru érkezett a DélSzMTE összvezeióstgt meaet a Duzsa
Csont és borenyvet, lugkövet cserélek vidéki Áruházba, Tisza Lajos-körut 48.
dohányvetőmagot
átvehetik.
Déne®
Uyörgy-uicai szakszervezeti székházban.
zsirért, tengeriért. Tompa utca 20.
Csináltasson mindent egyhelyen!
polgármester.
Szöget l es fél, 2 es fél, 4, 5, 9 col- Gyapjú, angóra tépés, kártolás, fonás és
Kerületi nöi tórvivóverseny. Valosat cserélek zsirért, tengeriért. Tompa- kötés legszebben Szilágyiné, háziipar.
sárnap delelóit 9 orai kezdettel rendezi a
utca 20.
Párisi-kötut 22.
Postasok vivoszakosztáiya kerületi I—li
Erös
régitipusu
varrógép
eladó
mahold föld paprikának felesbe kiA szegedi Földigénylő
Bizottság lacért, egyeoétt elcserelheto. Hetvezér-utca adó.Egy
osztályú nöi tórvivoversenyet. Versenyre
Röszkei-utca 13.
közli
az
u
j
juttatottakkal,
hogy
az
OrnagyoObszamu nevei.es evaezeti mint a
53., földszint 3.
Kisvasul! Rozinak levél van a kiadóbajnokságra, igy nagyobo küzdelemre is szágos Földbirtokrendező Tanács rentűzifa elcserélhető cipőért.
Tápé, ban,
van kilátás az eisö heiyert, melyre h irmán delkezése folytán a megváltási össze- Kikötősor 85., Miklós Mihály.
Legtöbbet fizetek használt bútorért,
pályáznák. A bajnok Skuitety (Postás),
Egy hasas kecske elcseiélhető. Pap- ruhaneműért. Hívásra házhoz megyek.
gek
fizetésekor
bizottsági
hozzájáruSzónyi é s Stibi (SzEAC) is unduinax. A
rika-utca 59.
Pischof, Mikszáth Kálmán-utca 22.
verseny a Belvárosi Mozi íeieu levő SzVE lási költségek címén 3 kg. búzának
Egy közelellő hasastehén elcserélhető
vivótermeben lesz.
megfelelő adőpengő összeget tartóz- egy loert vagy kocsiéit. Érdeklődni Külsö- ban.Alsóváros jeligére levél van a kiadóMuDISz sporthír.
A MaDISz l'E nak fizetni. A Földigénylő Bizottság Baktó, Paragi.
Használt üvegajtó 100x200 cm., ab„Szabaüsag'" jstekpsai vasárnap fel 12 felhívja az érdekeltek figyelmét arra,
Eladó vagy elcserélhető egy alig hasz- lak 10üx200 cm. verandára alkalmas üvegórakor gyülekeznek a MaDISz székházban hogy a hozzáájrulási költségek 120 nált süiyeszthető Stnger-varrcgép az ösz- fal eladó vagy elcserélhető. Szent György(Vörösinariy-u. 5) Innen induinak Szöregre.
szes tartozékával es e^y Meteor zoman utca 14A játékosok feltétlenül pontos megjelené- ezer pengő buzaalapár után kiszámí- cos kályha. Megtekinthető 12—1 között
Egy hold hereföld használásra kiadó
tott adópengőben fizetendők. A hoz- Margit-utca 12, Schwimmer,
sét kérik.
zúzott paprikáért vagy más élelemért,
Gyermeksporlkocsl lisztért, pénzéit Katona-utca 41a.
A SzVE közgyűlése. A.Szegedi Vivó zájárulási költségeket a Földigénylő
Egyesület 28-án uelelőit 11 órakor tartja í Bizottság Mérei-utca 8. II. em. 5. sz. elcserélhető, Margit-utca 7.
Soiörtanfolyam megnyílt. Müller Béla,
Szép, nagy nonyhakredenc, párnato Vár-utca
meg a Belvárosi Mozi épületben levő klub- alatti helyiségében kell lefizetni. Pap4 Felelősség mellett vizsgáztat.
kok fásit, éleremért elcserélhetők, Petőfi
helyiségeben évi közgyűlését. Tekintettel
di
Vince
sk.,
a
szegedi
Földigénylő
BiSándor-sugárut 31.
a tárgy fontosságára, felkérjük az egyesüHasznait bútorok cserélhetők fáért, Falelös szerkesztő: Górdox Sind*?
let tagjait a pontos megjelenésre. Főtitkár. zottság elnöke.
zsirért vagy malacért. Rigó-utca 10.
Felelős kiadó: Koncz László.
Békebeli 26x2 B. motorgumiköpeny
Kiadja:
SHB-ra, elcserélhető zsrért, szalonnaért.
Hírlapkiadó Kft,
Gem-utca 7.
É l j e n m á j u s
l - e
Csillaghegyi 3 szobás összkomfortos
isarkesztőség: Jókal-üfea 4.
maganhaz szegedivel elcserélhető. Jelige:
Telefon: 493.fes103.
a
d o ,
9 o z ó k
h a r c i
e g y s é g é n e k „Összkomfort"
Kiadóhivatal:
Kirisz-otc* t
Kilenchónapos süldő aranyért elcserélhető. Érd, Kisvasút,' Rudoh-téri ál
Telefon:
325.
9
e
n
e
k
lomás.
n a g y
ü n n e p e !
A Hírlapkiadó K f t nyomósa.

