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Harc a békéért
Európa sokait szenvedett, megkániott! népei megkönnyebbülten sóhajtottak fel ma egty éve, a hímet fegyverletétel napján a béke hírének1 halla"ára örömmel vótte udxxnéeui hníidehki, hogy a háborúnak vége, a szenvedések, megpróbálatásök ugyan még
nem értek véget, de reménységgel1, bizakodással tekintetitek a jövő, a békés
fejlődés elé. A háború viharában kifáradt embereikre uj harcok várakoztak.
Az ellenség aa egész emberiséig elleto-égia legyőzetett, de nem semmisült
meg egészen. A háború befejeződött
és megindult a harc ai béke megteremtése, megvédése érdekében. Most, ai
•bíkie első évfordulóján az igazi demokraták, a béke feltétlen harcosai mellett ott vsainak azok, akik mindi® készen állnak kompromisszumot kötni a
háttérben lapuló fasisztákkaik
Ma is azok ellen harcoliunk, akikkel közvetlenül álltunk szemben a háború évedben, a fasisztákkal. A romvárosok, az emberi és anyagi puszlijóls, mai nyomo ru ságaink, minden szenvedés és fájdalom, amely ebben a> szóban fog(lalhaftó össze: háború, okozója
a fasizmus. Bizonyos történelmi táv.atból nézve, ma már egyre több ember eiőtit világos az európai népeknek,
az a fejlődési szakasza, ahogy létrejött,
az egyik oldalon a békét szerető népek, a kulrtturas, a haladás legádázabb
püensége, a fasiszta-koalíció. Német• •- .«* veaetésévc.J. \ másik otdrilnn a
szabadságszerető,
haladó
nemzetek
koalíciója a Szovjetunióval' az é'len.
Sokam még ma is vérgőeitől megszédült
világhatalmi
törekvésektől
féktelen'
vaddá Vált jámbor kispolgárok uralmának képzelik Hitler fasiszta diiktau
tiuráját J ó volna, ha végre mindenki
előtt tisztázódna,
fasizmus győzeLmének első órájától kezdve az ipari
tőkével összeíonódiottt bankárok kíméletlen, vad agresszív diktatúrája.
A katonai, gazdasági és poültdkai
szempontból egyaránt hatalmas erőket
megmozgató második világháború a
szabadságszerető nemzetek győzelmével ért véget. Ennek a koalíciónak tengelye az áldozatok
legjavát viselő
Szovjetunió volt. A háború menetében
az hozott döntő fordulatot, hogy a
Szovjetunió is hadviselő féllé vált- A
szovjet népek áldozatkészségé totte lehetővé a béke kivi vasát, a kisnépek
szabadságának és demokratikus fejlődésének megteremtéséit- A Szovjetunió
győzelmével uj, magaisabbrendü világrend, a szocializmus győzött. Ez döntően megszabjav előfeltételként szolgél
a kis-,
még a
fasiszta-koalícióban,
résztvetia nemzetek önálló fejlődésére
-s. Magyarország a reakciós fasiszta
koalíción belül harcolta végig a háborút Ebből következőleg veszi tettünk.
Most, amikor a béke megnyeréséért
folytatott harc van napirenden, különösen fontos ezt nekünk, magyaroknak
tudni. A háborúit elveszítettük, dé a
békét még megnyerhetjük.
A magunk
munkáján,
erőfeszítésein mukk eglyauk A béke első évfordulójáig kétségkívül sok jó pontot szereztünk. Any_
n.yira, hogy elmondhatjuk,
demokráciátok felfelé ivei. Ezt nem tagadhatja
senki sem. Látnunk kell azonban azt
is, hogy a jövőnk békés fejlődése érdekében sok még a tennivalónk. Gazdasági életünkben tobzódó kalandorok
uralmának letörése, a barát a) demokrácia köntösében jelentkező ellenség
-nereemmisitése nagv és fontok feladatok. ígéretek helyett tettek, tétovázás helyett bátor, következetes harc
a politikai és gazdasági élet rablólovagjai ellen. Ezek a tényezők hozták
meg eddigi eredményeinket- Ezen
az
utóra jutunk el a béke megnyeréséhez
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Uj javaslatot dolgoznak ki
a magyar-román határkérdésben
4 párisi külügyminiszteri értekezlet megsemmisítette a bécsi döntést és
visszaállította a z 193S előtti határokat — Végleges határrendezésre a békeértekezleten kerül sor
(Páris, május 8.) A négy külügyminiszter tanácsa a következő elhatározásra jutott a magyar-román határkérdésben:
Az 1940 augusztus 30-i bécsi dón.
töbirósági határozatot
semmisnek
és
meg nem történtnek nyilvánítják.
Ezzel a cikkellyel az 1938. évi január
1-én Románia és Magyarország
között
fennállott határ vissza van állítva.
A párisi rádió magyar nyelvű adásában a külügyminiszterek kedd esti
tanácskozásairól rendkívüli hírként' a)
következőket jelentette:
A bolgár békeszerződés megtárgyalása után a magyar békeszerződési került napirendre. Miután a délelőtt folyamán a román békeszerződés kapcsán a bécsi döntési! semmisnek nyilvánitották, a magyar-román
határt az
1938 január előtti határban
állapították
meg. Vitára csupán akkor került sor,
amikor az eredeti vonalakhoz való viszszatórésnek
a trianoni
békeszerződés
értelmében való
megszövegezését tárgyalták. Az itt felmerült nehézségieket
a
külüffyrrrinisriérhelyettesek
oMíák
meg.
A párisii rádió jelenti továbbá, hogy
a magyar kormány Budapesten átnyújtotta állitólagos jegyzéke a délutáni tárgyalás során egyáltalán
nem
került
szóba.
Ugyancsak a párisii rádió a külügyminiszterek keddi tanácskozásaiiról a
követezőket jelenti még:
Kedden délelőtt a külügyminiszterek a román békeszerződést tárgyalták. Előző nap a külügyminiszterbe'lyettesek elkészítették mindazon viltás
kérdések listáját, amelynek a román,
bolgár, magyai- és finn békeszerződések kapcsán felmerülhetnek. A román
békeszerződés kedden tárgyait pontjai
a következők voltak:

Erdély, Románia egyéb határai, a
Duna nemzetközi státusa, a fasiszta
szervezetek feloszlatása, végűi' pedig a
hiáborüs bűnösök kérdése.
A külügyminiszterek a délelőtti1 ülésen semmisnek nyilvánitotjták az 1940
augusztus 30_án létrejött bécsi döntésit)
és visszaállítják az 1938 január elseje
előtít érvényben volt magyar-román haltért. Románia egyéb határaira vonatkozólag szintén megegyezés jötlt. létre.
A román-bolgár határ az 1942-i krajovai konferencia határozataihoz híven,
változatlan marad. Románia keleti és
északi határait szintén nem módosítják, vagyis Besszarábia és Északbukovina a szovjet szövetséges
birtokában
marad.
A Duna-hajózás nemzetközi ellenőrzését illetően Bevin javasolta, hogy a béleeszerződés külön fejezetben szentesítse
a Duna-hajózás
nemzetközi
státusát.
Molotov azt! kérte, hogy ennek a
kérdésnek megvitatását halasszák későbbre és igy majd később módjukban
áll olyan értekezletéti összehívni, amelyen nemcsak a szerződés aláírói, hatnom az összes Duna- államok résztvesznek majd. Döntés nem jött létre.
A romániai fasiszta szervezetek feloszlatását illetően teljes megegyezés
jött létre. Gazdasági kérdésekről nem
'történt döntés.
Byrnes azt az óhaját terjesztette
elő, hogy a békeszerződés foglalja magában
a
kereskedelem
szabadságát
mind Romániában, mind az egyéb balNaglyon fontos, hogy a békéért foly- káni államokban, ahogyan az Egyesült
tatott harcunkban nem vagyunk egye- Nemzetek tagállamait illeti..
Molotov
megjegyezte, nem' látja
dül. Barát, igazi barát van mellettünk,
szükségesnek egy ilyen cikkely beiktaa Szovjeuiúó.
tását.
Komócsin
Zoltán

Kedden dálulién tárgyalták a ma- lyezése, egyéb határok és a háborús jó_
gyar békeszerződés következő pont- véltétek
jait:
Hivatalos jelentést a délutáni ülésA bécsi dönil'és hatályon kivül he. ről nem adtak ki.

Még nem ismeretes, hogy Erdély egész területére
voraatkozíh-e a párisi döntés
(London, május 8.) A külügyminiszterek értekezlete a keddi nap folyam
mán a román békeszerződést tárgyalta
— jelenti a londoni rádlió. Erdély jövőjét illetően ugy döntöttek, hogy Romániának visszaadják azt a részt, amelyet a bécsi döntés az akkori Magyarországnak itélt, Még nem ismeretes,
hogly a volt magyar területek teljes
egészükben visszatérnek-e román fenhatóság alá.

Egy Reuter-közlés szerint a négyes
külügy miniszteri értekezlet Parisban a
kedd d'clelőtfti' ülésen olyan értelmű
határozatot hozott, hogy Románia viszszakapja Erdélynek azt a részét, amelyéi az úgynevezett bécsi döntés alapján Magyarországihoz csatoltak viasza.
Eddig nem vált ismeretessé, vájjon a
haározat
a Magyarországhoz
csatolt
egész Erdély területére
vonatkozik-e.

Molotov felszólítása Amerikához
megsegítésére
(Páris, május 8.) A külügyminiszterek kedd esti ülésén B'yrnes amerikai
kiSü gym imiszter a bolgár jóvátétel kérdéséről szólva azt javasolta, hogy a
kérdést a békeérteke zűrien tárgyalják.
Molotov hozzájárult ehhez azzal a kikötéssel, hogy a döntést nem tekinti
precedensnek.
A délutáni ülésen a magyar jóvátételi
kötelezettségről
tárgyaltak,
a
külügyminiszterek. Oroszország, Csehszlovákia és Jugoszlávia nevében és a
fegyverszünet értelmében szovjet részről előterjesztett követelés összege 300
millió dollár értékű árucikk, felszerelés, gép és vizijármü. A jóvátételi hat
év alatt teljesítendő. Ebből a Szovjetuniót 200 millió dollár illeti. A szovjet
kormány nemrégiben nyolc esztendőre
hosszabbította meg a fizetési időtartamot.
Byrnes külügyminiszter
elismerte,

Magyarország

hogy a magyar aranyat 32 millió dollár értékben az Egyesült Államok hatósága•
megbízásából
Frr.nkfur*ban
le.
tétben őrzik, mert ezzel az összeggel
szemben követelések állnak fenn. Még-

állapitotllö azt is, hogy Angliai tiltakozása mellett járult hozzá a Magyarországgal megkötött fegyverszüneti szerződés jóvátételi záradékához és ugy
véli, hogy az káros kihatással van Magyarország közgazdasági éüetérei.
Molotov lájeienltette, hogy Oroszország minden lehetőt megtett Magyarország
megsegítésére.
Indítványozta,
hogy Amerika
is tegyen valamit. A
magyar arany, gördülőanyag,
ló- és
marhaállomány,
valamint
nyersanyagkészlet, amelyet
a magyar
kormány
3000 millió dollárra becsül, még mindig
Ausztria és Németország amerikai övezetében van. Azt fel lehelne használni
Magyarország
megsegítésére.

A magyar-román határ kérdése
m é g nincs véglegesen eldöntve
Páris, május 8. (A Délmagyarország
budapesti tudósítójának telefonjelentése)
A külügyminiszteri értekezlet határozata a
magyar-román határkérdésében még nem
jelenti a vegleges állapotot Természete
sen első feladat volt a béc6i döntés megsemmisítése, de még tovább folyik a vita
ebben a kérdésben. A keddi határozat
nem jelenti azt, hogy nem lesz határküga-

zitás. A végleges határrendezés még folyamatban levő kérdés, ami majd csak a
békeértekezleten nyer végleges megoldást.
A magyar-román
határkérdésében
uj javaslatot dolgoznak ki.
Byrnes amerikai külügyminiszter azt
javasolta, hogy junius 15 ére tűzzék ki a
békeértekezlet
megvitatását.

Nagy Ferenc miniszterelnök táviratai a szövetségesek
államférfiaihoz és hadvezéreihez
(Budapest, május 8) Nagy Ferenc miniszterelnök táviratokat intézett
Sztálin
generalisszimuszhoz, Zsukov tábornagyhoz,
Attlee miniszterelnökhöz, Fisenhower
tábornagyhoz és Allan Brooka tábornokhoz,
amelyekben háláját fejezte ki a szövetsé-

ges-hatalmaknak a győzelem első évfordulója alkalmából azért, hogy a felszabadítás sorsdöntő tényével megnyitották a
demokratikus, békés fejlődés lehetőségét a
leigázott európai népek számára.

R Nemzeti Bizottság diszgyülésén ünnepli Szeged
a háború befejezésének mai évfordulóját
(Szeged, május 8) Ma egy esztendeje,
hogy a háborút kezdeményező hitlerizmus
bukása végleg beteljesedett és a csúfosan
megvert r.émet-véderő letette a fegyvert.
A háború befejezésének évfordulója alkalmából a szegedi Nemzeti Bizottság a városháza közgyűlési termében ma délelőtt

fél 11 órakor diszgyütést tart. A nap jelentőségét Papdi György elvtárs nemzetgyűlési képviselő méltatja. Közreműködik
a Nemzeti Szinház zenekara és Gáthy Pál
szin művész.
A polgármester erre a napra hivatalszünetet rendelt el.
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Interpellációs n a p
a nemzetgyűléseit
(Budapest, májú" 8) A nemzetgyűlés
szerdai ülésén Rácz Lajos (független kisgazdapárti) napirend előtti felszólalásában
szóvá tette a Békéscsabán május elsején
történt atrocitást) at. Napirend szerint folytatták ezután a míniszterelnöK beszéde feletti vitát Kovács László (pártonkívüli) felszólalásával. Ezután a Ház egyhangúlag
Révész László függet en kisgazdapárti képviselőt választotta meg háznaggyá. Fu'ö
József kisgazdapárti képviselő a vallás, és
Közoktatásügyi miviszterhez intézett interpellációt a tanárok és tanitók helyzetének
javítása tárgyában.

Tildy köztársasági elnök is résztvesz
Péter-Pálkor a szegedi aratóünnepen
(Szeged, május 8) Jelentettük, hogy
junius 29-án, Péter-Pál napján Nagy
Ferenc miniszterelnök vezetésével a kormány valamennyi tagja Szegedre jön és
itt rész/vesz az u| termés aratási ünnepén.
Mint most értesülünk az országos jelentőségű politikai esemény programia kibővül,
amenyiben Tildy Zoltán köztársasági elnök

is Szegedre érkezik az aratóünnepre
s Szegedre utazik a teljes diplomáciai
testület és a budapesti valamint külföidi
újságírók nagv különítménye.
Az ország valamennyi vezetőjének szegedi látogatása érdekes politikai eseméynek Ígérkezik.

A Kommunista Párt rohammunkája
a többtermelésért

Egész sor interpelláció után
Nagyiván
János (pártonkívüli) interpellált a földművelésügyi miniszterhez a földreformmal
kapcsolatban a földbérlók jogos érdekeiPártunk ujszegedi szervezete mezőgazdasági gépeket
nek megvédéséről.
bocsát a rászorulók rendelkezésére
Kovács István (Kommunista) Vidovits
Ferenc somogymegyei főispán reakciós
(Szeded, május 8.) A M K P minden talpra tudják állítani. Az ujszegedi
üzelmeiről rántotta le a leplet interpellá- vonalion meglnditotta a rohammunkát MKP vezetősége mezőgazdasági gépeciójaben.
többtarmoléscrt. A M K P szervezetei ket szerzett be és azokat mindenkinek
Az ülés délután 4 kor ért véget.
mJndent megtesznek, hog". az orszá- szívesen a rendelkezésére bocsátja?
got becsületes munkával
hamanoSar.

Kétszáz százalékos béremelés,
6000 pengős kalória
(Budapest, május 8) A Gazdasági Főtanács a kalória megvaltásánas ellenértékét a május 6-án kezdódö hétre NagyBudapesten és mindazokban a helységek,
ben. az üzemek a budapesti készpénzbérek
100 százalékát kötelesek fizetni, 6000 pengőben, azokban a vidéki helységekbem
amelyek a budapesti készpenzbérek 95
százalékát fizetik, 5400 pengőben, ahol 90
százalékát tizetik, 4800, pengőben, ahol
85 százalékát fizetik 4200 pengőben állapitotta meg.

Minisztériumi bizottság tárgyal m a
Szegeden a gyümölcsértékesítésről

(Szeged, május S) Szeged gyümölcstermelésének a múltban is minden évben
visszatérő kérdése volt az értékesítés. Fokozott ménékben problematikussá vált
most az értékesitéi, amikor közlekedésünk még nem épült telyesen ujjá. Közeledik a gyümölcsérés ideje és gondoskodni kel! a szegedi gyümölcs értékesi éséröi.
Ugy látszik érzik ennek a fontosságát
A Gazdasági Főtanács a május 5 után a fölav.iivelésügyi minisztériumban is, mert
teljesített munkáért a kollektív szerződések hatálya alá tartozó valamennyi munkavállalóknál 200 százalékos béremelést állapított meg.

Féláru különvonat indul
Szegedről
a ceglédi Dózsa-ünnepélyre
(Szeged, május 8) A Nemzeti Parasztpárt Vasárnap nagyszabású ünnepélyen
emlékezik meg Dózsa Györgyről, Különvonatok viszik a parasztságot és a rósztvenni kívánkozó munkásságot, értelmiséget a ceglédi ünnepre. Az országos jelentőségű ünnepélyen Veres Péter, Erdei Ferenc és Kovács Imre mondanak nagy jelentőségű beszédet.
Szegedről vasárnap kora hajnalban, 3
óra 10 perckor különvonat indul. Ceglédre érkezik 8 óra 30 perckor, visszajön
ugyanaznap este 8 óra 20 perckor. A Dózsa-vona ra 50 százalékos kedvezményt biztosit a MAV. A résztvenni szándékozók
jelentkezzenek a Nemzeti Parasztpárt helyiségeiben vagy a Magyar Kommunista
Párt Arany-János-utcai székházában, ahol
igazolvánnyal látják el, mert kedvezményben csak ilyen igazolvány birtokában részesülhetnek.

Május 19-én átadják
a forgalomnak az
újjáépített szolnoki Tisza-hidat

Gaál Dezső minisztériumi osztálytanácsos
vezetésével pénteken bizottság érnezik
Szegedre a gyümölcsértékesítés problémáinak megbeszélésére. Az értekezleten a váEgybillió ujabb államsegélyt
ros részéről dr. Antalffy György helyettes
polgármester vesz részi. Meghívást kapkapott a város
tak ezenkívül a kereskedelmi és iparka(Szeged, május 8) Jelentette a Délmamara. a termelők érdekképviselete és a v'arország, hogv a kormány 100 milliárd
konzervgyárak. Az értekezlet délután 5 óra- llamsegélyt utalt ki Szeged májusi költkor lesz a városházán Antalffv halyetles- ségvetésében mutatkozó
egybillió 200
polgármester hivatali helyiségében.
milliárdos deficit enyhítésére. Nivel ez az
összeg édeskevés volt ahhoz, hogy jelentősen segítsen a város pénzügyi helyzetén, Róna Béla elvtárs, pénzügyi tanácsnok hétfőn ismét Budapesten járt és ujabb
segélyösszeg kiutalását kérte. Útja eredménnyel járt, amennyiben egybillió pengő
államsegéM sikerült kiutaltatnia a város
számára. Ezzel most már megoldódott a
májusi költségvetés egyensúlyának kérdése.
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Tízszeresére emelték
az öregségi, rokkantsági, özvegység!
és árvasági járadékokat

S z á z v a g o n z s í r é s 2 0 0 v a g o n o l a j a m u n k á s s á g n a k — Uj
a d ó k a t v e z e t n e k be a v á r o s o k bevételeinek f o k o z á s á r a és
megrendezik a z ujjáépitésí sorsjátékot (
(Budapest, május 8) A Gazdasági
Főtanács hozzájárult, hogy május 1től az eddigi öregségi, rokkantsági,
özvegységl fa árva sági biztosító járadékokat a tízszeresére, a bánya nyugbérek összegét pedig május l-töl húszszorosára emeljék. A munkásság ellátására a Gazdasági Főtanács Svájcból 100 vagon zsírt és 200 vagon
olajat hoz be az országba. Felszólították a belügyminisztert, hogy a községi és városi bevételek fokozására
rendelje el a hirdetési adót mindazokra a papir felhasználásával készített
hirdetményekre, amelyek köz- és magánterületen, vagy sajtóban jelennek
meg. Ilyen hirdetést csak az adó-

befizetés Igazolása után lehet felvenni. Elrendelte továbbá a Gazdasági
Főtanács, hogy mindazoknak a luxusüzleteknek a kirakatát megadóztassák, amelyek elsőrendű életszükséglet kielégítésére szolgáló árun kivül
mást ls tartanak. A Gazdasági Főtanács felkérte' a pénzügyminisztériumot, hogy rendezzen újjáépítési sorsjátékot. A terv szerint 500.000 sorsjegyet hocsájtanak ki. egész és fél érlékben. Az egészáru sorsjegy 20.000
adópengő lesz, a főnyeremény pedig
1 milliárd. A nyereményeket adópengőben fogják kifizetni. A
kalóriamegváltást ezentúl szerdán, állapítj á k meg.

Megtartotta első ülését
a közellátási bízottság
(Szeged, május 8) A most megalakított
közellátási bizottság szerdán délelőtt dr.
Pálfy György főispán elnökletével megtartotta első ülését. Dr. Simon József tb.
tanácsnok, a közellátási hivatal vezetője
javasolta, hogy a főispán mint közellátási
kormánybiztos irjon fel a kormányhoz és
kérje: a gazdasági rendőrség által Szegeden'elkobzott fe-eteárukat ne kelljen Budapestre száltltáni, hanem helyben kerüljenek felhasználásra,
olyan módon, hogy
a jóléti és egészségügyi intézmények között osszák szét azokat. Pálfy főispán közölte, hogy a feliratot el fogja küldeni. A
továbbiakban a bizottság hozzájárult, hogv
a közellátási hivatal élelmiszert utaljon ki
a Magvar Nők Demokratikus Szövetsége
által rendezendő gyermeknap céjaira. Szirtes Ferenc a Fu'ura részéről két mázsa
lisztet ajánlott fel a MNDSz-nek.

SZÉCHENYI FILMSZÍNHÁZ

Nagy Ferenc miniszterelnök
elismerése és
az újságíróknak

(Szolnok, május 8) A közlekedésügyi
minisztérium sajtóosztályának meghívására az újságírók Szolnokon megtekintették a Tisza-hid épitkézési munkálatait.
A helyreállítási munkálatokat még a mult
év junius havában kézdték meg. A roncskiemelési munkálatok december végéig
folytak s mintegy 480 tonna vasanyagot
(Budapest, május 8) A Magyar Újhozta felszínre A hidon körülbelül 900 ságírók Országos Szövetsége kedden
munkás dolgozik. A helyszíni munkákra
ford tott munkaórák száma 2 millió. Az este a Fészek-klubban vacsorát adott
a magyar kormány tiszteletére. A
uj hidat 19-én adják át a forgalomnak.
vacsorán megjelent Nagy Ferenc miniszterelnök, Rákosi Mátyás miniszT (
:
K O R Z Ó
M O Z I
f f
terelnökhelyettes, Gyöngyösi
-János
külügyminiszter, Molnár Erik népjóMától kezdve Ha-Ho-tával kacagunk!
léti. Bán Antal iparügyi, Tombor JeLATABÁR,Rajnay Gábor, Benkő
Gyula, Hidvéghy Vali és Maly
nő honvédelmi, Bárányos Károly közGerö
legsikerültebb vígjátéka
ellátási, Antal József újjáépítési. Kertszlury Dezső kultuszminiszter
és
sok más vezető személyiség, valamint
a diplomáciai missziók tagjai.
Előadások kezdete: 4, 8A6 és fél 8-kor
Pénztárnvitás az előadás előtt fél órával
A kormány tagjait a magyar ujElővételi pénztár délélóit 11—12 ig.
ságirótársada'om nevében Korcsmáros

Egy bolond 100-at csinál!

diszkreditálni kívánja a fiatal magyar demokráciát. Nagy magyar feladatok állanak előttünk, a demokrácia
nagy feladatai, amelyeknek neki kell
feszítenünk vállunkat, bármilyen munkaterületen dolgozunk is ebben az
országban
— Ha a magyar sajtó ezeket a
nagy célokat ugy állítja a mqgyar nép
elé. hogy azok jelentősek és ha mindenki kötelességének tekinti ezeknek
a céloknak a szolgálatát, akkor az
újjáépítés és a boldogabb magyar élet
sokkal hamarabb következik be. Biztosítom a magyar ujságirótársadalraat — fejezte be szavait a miniszterelnök —, hogy a magyar köztársaság
kormánya kellőképpen méltányolja az
újságírók nagy erőfeszítéseit, nagyon
komoly és nagyon
tiszteletreméltó
munkájukat. Emelem poharam a magyar ujságirőtársadalom
boldogulására.
Ezután Gyö igyösi János külügyminiszter mondott pohárköszöntőt.
A külügyminiszter nagy tetszéssel
fogfldotlü 'beszéde után Kővágó József
polgármester beszélt. A polgármester
beszéde után
Supka
Géza' mondott
köszönetet az üdvözlésekért a sajtó
nevében.

Nándor ügyvezető elnök üdvözölte. A
lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után
Nagy Ferenc miniszterelnök emelkedett szólásra.
— A magyar ujságirőtársadalom
mondotta — a felszabadulás utáni
munkájáért valóban kiérdemelt i
a.
magyar ság minden rétegének bizalmát. Azok a férfiak, akik ma vállukon hordozzák a kormányzás szörnyű terheit, tisztában vannak a magyar sajtó jelentőségével.
Szükség
van a magyar közvélemény hely;s
tájékoztatására, amikor a
magyar
kormány munkájának lekicsinylésén
keresztül a reakció lép e'őtérte «

Ma premierben bemutatjuk a legújabb
angol világfámét

Ki az ur a tengeren!

Hatalmas ütközetek. Nagy tengeri csaták. Angol, amerikai buvárhajók gyö
zelme a német buvárhajók feletti
R e m e k blaérS műsor.
Előadások kezdete: 4, 8/t 6 és fél 8-kor.
Elővétel délelőtt 11—12-ig.
Pénztárnvitás az előadás előtt félórával.

BELVÁROSI MOZI Telefon
6—25
Csak 2 napig! Csütörtökön és
pénteken a felejthetetlen sikerű

Cinka Panna
Főszereplők: T o l a a y K l á r i ,
S A r d 7 J á n o s , Abonyi, Csortos, Mihálvfi, Makláry, Toronyi
Előadások kezdete: 4, 8Á6 és fél 8-kor
PénztárnyitAs az előadás kezdete előtt

télőrával.

A Délmagyarország kiadóhivatalában is megválthatja jegyét

UNGAR Imre zongoramatinéjára
vasárnap délelőtt 11 órakor a Belvárosi Moziban.

1946 m á j u s 9
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NAPIREND
Május 8Nemzeti Szinház: fél 7-kor Aa utolsó
Verebély-leáay.
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnegyed 6 és fél 8 kor: K i a z ur a tengeren. (Amerikai ilm)
Korzó Mozi: 4. háromnegyed 6, fél 8
órakor Egy bolond aaávat csinál. (Magyar film)
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 es
fél 8 órakor: C i u k a P a n n a . (Megyar
film.)

Butsu
-Államfőt megillető
díszes fogadtatás várja
a ma hazatérő Károlyi Mihályt

(Budapest, május 3) BöUJnt György
nemzetgyűlési képviselő kedden este
Bécsből azt a telefonértesítést küldötte, hogv- Károlyi Mihály és kísérete
csütörtökön reggel 9 órakor indul el
az osztrák fővárosból Magyarország
fe'é. Érkezése a magyar határon körülbelül fél 11 órára várható. Károlyi Mihályt a magyar határon JéSomogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7 kely László miniszter, a köztársasági
óráig.
elnök hivatalának vezetője fogadja és
Egyetemi könyvtár nyitva 9-től délután tolmácsolja a köztársasági elnök és a
4 óráig..
1 áta'- magyar demokrácia üdvözletét.
Muzeum zárva.
Győrben szintén ünnepi fogadtatás

várja Károlyi Mihályt, Budapestre előreláthatólag 4 órakor érkezik. Budapest határában Kővágó József polgármester üdvözli a magyar .főváros lakossága nevében. A második magyar
köztársaság elnökének első utja Budapesten a Károlyi-palotához vezet, ahol
Ries István igazságügyminiszter üdvözli. Károlyi Mihály innen Gel'éríszállóbeli lakására hajtat, majd az
esti órákban látogatást tesz a köztársasági elnöknél- A Köröndön államfőt
megillető diszes fogadtatás várja Károlyi Mihályt.

Szolgálata* gyógyszertárak
Nyilassy A. Római-körut 22, Barcsa^ Károly
Tisza Lajos-körut 32.

csu Barna Kálvária-tér 7, Lázár Jenő
Kiébelsberg-tér 4, Leinzinger Pál, Takaréktár-utca 8.

Hatvanra is kiterjedt a gyöngyöskörnyéki
fegyveres fasiszta szervezkedés
V á c o n és N á g r á d o n is n y o m o z n a k

—
Aa
adópeagö
1730 pengő.

mája*

9-én

— I d ő j á r áajelentée. Várható id járás
csütörtök estig: Mérsékelt délnyugati, nyu
gati szél, felhőátvonulások, több helyen,
főleg nyugaton záporeső, zivatar. A hőmérséklet kissé csökken.
— Pénteken teszi le aa esküt a
szegedi törvényszék uj elnöke. Kedden Szegedre érkezett Budipestről dr.
Stodolnik László elvtárs, a szegegi tör.
vényszék uj elnöke. Megérkezése után
azonnal felkereste dr. Serényi György
népügyészt, hogy megbeszélje vele a szegedi törvényszék időszerű kérdéseit. Ezután együtt tárgyaltak az igazságügyi szakszervezetben és a szakmaközi szakszervezetben, majd szerdán reggel visszautazott
Budapestre. Stodolnik elvtárs pénteken
érkezik i3mét Szegedre és ekkor a törvényszék teljes ülése keretében leteszi a
hivatali esküt.
— Deszk is c s a t l a k o z i k Nagyszegedhez. A szomszédos Deszk községben
most szavaztatták meg a lakosságot, hogy
csatlakozni akar-e Nagyszegedhez. A szavazás eredményéként a' talu 738 lakosa
(29 ellenében Nagyszeged mellett foglalt
állást.

A vidéki
főkapitányság
politikai
rendészeti oszitáiiyia folytatja a kihaligatásokat a gyöngyösvidélú fasiszta
(szervezkedés -ügyében. Ondrék József
szökött internált, volt honvédltászt és
páter Kiss Szaléz vallomása alapján
megalá'.ták a legnagyobb fegyverrektárll egy ciszternában, ahonnan 29 láda
robbanószert és kézigránátot,
valamint
nagyszámú
páncélöklöt
és golyószórót
sikerült kiemelni. A politikai rendőrség 10 ujabb összeesküvőt letartózitaség 10 ujabb összeesküvőt Jetaztóztiaitott. Páter Kiss Szaléz május
16-ra
tervezte az „általános
felkelést".
A fasiszta összeesküvésben a rendőrség poliltikiaá osztálya tovább folytatta a nyomozást és a szálak legújabban elvezettek Hatvanba is. Itt páter
Lukács Belbárt szervezte a mozgalmat
és közvetlen összeköttetésben volt páter Kiss Szalézzal. A városban különösein iskolások Számára
tanfolyamokat
hirctetet'f. Grafológiai
és pszichológiai
előadásokat hirdetett meg azzal az ürüggyel, hogy az ifjúságot pályaválasztásában akarja segítem. Ezek örve alatt
azonban fasiszta terrorcsapatokat szervezett. Kapcsolatban voUt velük Dál-

noky István volt Hunyadi SS_páincél_
gránátos is, akit fasiszta • tevékenysége
miatt egyszer már internáltak.
Az összeesküvés ügyében egyébként
tovább folytatják a nyomozást Vácott
és Nógrádon is. Ennek során szerdán
több őrizetbevátal törttént. Az eddigi
adatok alapján, az egyik fővárosi apácaá'Skolában is vizsgálatot
folytatnak.
A vizsgálati nyomán több letartóztatás
is várható.
— Árucserénél a h a t ó s á g i á r u t á n
kell ilzetnf n forgalmiadét. Amint ismeretes a pénzügyminisztérium emberei
ellenőrzést folytatnak Szegeden a forgalmi
adó lerovásokra vonatkozóan. Az ellenőrzés kiterjed a válla'atokra, kisiparra, kiskereskedelemre egyaránt. Az ellenőrzés
során felvetődött a kérdés, ha a munkaadó áruját élelmiszerre cseréli el, hogy
azt az élelmiszer kalória cimén alkalmazottainak juttassa, milyen érték ulán kell
a forgalmi adót fizetnie. Van ugyanis egy
hatósági ár, ami nem azonos a szabadforgalmi árral. A minisztériumi bizottság
elfogadta a kereskedelmi és iparkamarának azt az álláspontját, hogv ilyen esetben a forgalmi adó a hatósági ár után fizetendő.

az.

itUolálól...

Ismét végéhez közeledik egy iskolaév. Az
idei diákság: első igazán békeesztendő diáksága elérkezeti
az érettségi előtti bucsuzáshoz. Szegeden elsőnek kedden a Dugonicsgimnázium
és az állami
leánygimnázium köszönt el diákéveitől.
Kedden
délben ősi, magyar népdalainkra
irt
diáknóták verték fel a Dugonics-gimnázium csöndes folyosóit és éreztük,
bizhatunk
benne,
hogy a népdalon
nevelkedett ifjúság más vonatkozás_ ban is igyekszik megtalálni
kapcso.
~ látót a magyar
néppel.
Annál szomorúbb képet
nyújtottak ale ánygimnazisták!
Szinte ugy
érezte az ember, mintha az utóbbi
esztendőkben
semmi
sem
történi
volna, mintha népi iróink nem folytatták volna elszánt küzdelmüket és
mintha
a népi demokráciáról
szó
sem esett volna Szegeden —
ahol
pedig a népdal lelkes apostola, Szeghy professzor végez állandó tanitómunkát
—, mert ismét a filiszterhimnusz: a ,,Ballag már a. vén diái"
opemet.tizü, idegen csengésű, szentimentálisan
émelyítő dallamával
vonultak végig iskolán, utcán az uj magyar életbe hamarosan kikerülő diákleányok.
.4 filiszterhimnusz
és a németből
ideültetett
egyéb
Bursch-nóták
—
Péczel'j Attila, szavai szerint — kitűnően szolgálták a külön kaszti szellemet. Ezért
nekünk
csak
olyan
diákság lehet az eszményünk, amely nek „dallamkincse a magyar nép daltárából való és ezáltal is a nemzet
egyes nétegei közt tátongó szakadék
betöltését
műveli".
Reméljük,
a többi szegedi iskola
nem feledkezik meg kötelességéről és
bízunk benne, hogy jövőre a leánygimnáziumban
is népünk
tökéletes.
tiSztavilágu dallamaival
búcsúznak u
diákélettől és köszöntik azt a kitárulkozó, számukra nagy
ismeretlent,
amelyben mindannyian
csak annyit
érhetünk, amennyire minden embertársunkkal kultúrájában
és társadalmi kérdéseiben
találkozni
tudunk.
Bizunk benne, hogy ifjuságunk
rálép
a népi demokárcia útjára a magyar
népi kultura közösségteremtő erejével, mert — Kodály stzavaival — „ez
az a közösség, ahol egy érzésben találkozik az egyszerű pásztor a nemzet
bármely
nagyjával;
ahol mind a
kettő
csak
ember
és annyit ér,
amennyire
ember".

(lőkös)

BRILIÁNST, ARANYAT, EZÜSTÖT
legmagasabb áron FISCHER ékszerész vásárol — elad. Klauzál-tér 3.
Uzsorabíróság előtt
egy cigarettanagyfeketéző
(Szeged, május 8) Az uzsorabiróságon
szerdán tárgyalták Sárosi Ferenc volt színész, ismert feketéző ügyét. Sárosi ez év
januárjában tőbbezer cigarettát és gyufát
vásárólt Sallay Gézától es azt Budapesten
akarta é tékesiteni. A gazdasági rendőrség
a nagymennyiségű cigarettát es gyufát lefoglalta. igy került az ügy az uzsorabirósi'a elé. Sárosi azzal védekezett, hogy ó
mint a „Bokréta" cukrász és tésztaipari
lizem igazgatója azért vásárolta a cigarettát, hogy azt a munkásai között, mint
természetbeni juttatást elossza, a gyufát
pedig tojásra akarta elcserélni amit szintén a munkásai kaptak volna meg.
Az uzsorabiróság elrendelte a budapesti tésztaüznm üzemi bizottságából Diamant Mihály és Szentiványi Alajos tanukéntl megidézését. Az ügyben ugyancsak
vádlottként szereplő Szécsi izsónét felmentették és a tárgyalást elnapolták.

Szódabikarbóna,
gyógyászati taikum,
gyógyászati timsó
SZEREDAINÁL
Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.
— Halálos g á z o l á s . Balogh Istvánná
40 éves felsöközponti lakost este fél 9
orakor a budapesti nemzetkőzi müuton a
Fehértó mellett egy ismeretlen teherautó
elgázolta. A súlyosan sérült asszonyt a
városi közkórházba szállították, de még
mielőtt kihallgathatták volna, fél óra múlva
meghalt.

Részben beismerő vallomás! tett
a munkaszolgálatosokkal kegyetlenkedő orvoszászlós
(Szegeid, május 8.) A népbiróság
Csaba-tanácsa szerdán folytamba a háborús és népeltónes bűnökkel
vádolt
dr. Hegedűs Imre volít orvoszász'lós főtámgiyalásáifc. A népbiróság szerdáin ls
tanúkalt hallgatott k i Ezen a napon is
súlyosan terhelő vaűkxmások hangzottak
Rubinfalvi Miksa arról tett vallomást, hogy a vádlott őt betegsége ellenőre menetszázadba osztotta be és
amikor Nagyváradról leszerelése végett Vásárhelyre visszaküldték, dr. Hegedűs három napig a pincében, burgonyaválagafcásra használta fel és csak
azután küldte be Szegedre leszerelni.
D. Kovách Aladár védő egy kérdésére
dr. T iry Lajos százada-', katonai szakértő érdekes adatokat
szolgáltatott,
arravonatkozótaig. hogy a „K"-osztálr/
hoigyan nyilvánított megbízhatatlannak
egyes személyeket és egészségi állapotúkra való tekintet nélkül miként vonultatta be őket mirnkaszolgálötro, vitetett k i a frontra és juttatta ezáltal ©
pusztulásba. Fóliák Rudolf vallomásában arra világítót rá, hogy a vádlott
különös örömmel üldözte az inlteHektu-etlieket. tanárokát, ügyvédeket és orvosokat.

150.000,000.000

(150 milliárd)
az osztálysorsjáték főnyereménye.

Sorsjegyek:

PetŐ-né!

Ezen a tárgyaláson dr. Hegedűs már
vallomást is tett és
azzal védekezett, hiogy azért bálnt kegyetlenül
a
muntoaszolgálatasalkkai,
mert élődaiit kiküldték a frontra és ő
nem akart odakerülni.
Néhány meg nem jelent tanú vallomását ismertette ezután a népbiróság,
többek között Róna Béla városi arnácsnok, elvtársain is.
A tárgyalást pénteken folytatják.

fl szegedi MaDISz
ujabb rohambrigádot indít
a széncsatába

(Szeged, május 8) Beszámoltunk róla,
hogy a szegedi MaDISz szervezésében
eddig már három önként jelentkezőkből álló
szénbányász-csoport indult Tatabányára,
hogy résztvegyen az országosan megindított széncsatáhah. Ebbői a három csoportbol kettő a szegedi-fiatalok közül került ki. A MaDISz most inditja harmadik
szegediekből álló szénbányász-rohambrigádját. Ez a csoport pénteken reggel indul munkára, gyülekezés
pénteken,
reggel
7 órakor lesz a szegedi
nagy állomáson.
Jelentkezni csütörtökön délután 5 óráig
— Eltűnt egy «»ák. Dr. Szalay Zol- lehel a szegedi MaDISz Vörösmarty-utcai
íán. Török-utca 3. szám alatti törvény- székházában.
széki tanácselnök jelentette a rendőrségen, hogy fia : Szalay Zoltán 18 éves középiskolai tánuló hétfőn délután eltávo— A Magyar-Szovjet Művelődési
zott hazulról és azóta semmit sem tud- T á r s a s á g szervezkedése. A Magyarnak róla. A fiu magas növésű, szürkés- Szovjet Művelődési Társaság 6-án tartott
barna szemű, barna haju. Eltűnésekor közgyűlésén elhatározta, hogy a társaság
sárgásbarna rövid nadrágot, ugyanolyan kibővítése céljából mozgalmat indit és
szinü kabátot kék inget, zoknit é3 barna ebbe a munkába az egyesületek és a defélcipőt viselt A rendőrség nyomoz az mokratikus szövetségek egész sorát beettünt dián után.
vonja. A nagyarányú szervezési munkálax Cipőiparosok adóközősségi utolsó tok szoros összefüggésben vannak a közeljövőben megrendezendő kiállításokkal
ülése ma 4-kor az Ipartestüleiben.
— Aa alvó betörő. Koncz Viktor és előadásokkal, melyet a társaság főváhódmezővásárhelyi szabadságos katona rosi előadókkal rendez. Kivánatos lenne,
'észes állapotban betört Csáky Károlyné ha a város közönsége tömeges belépéséhódmezővásárhelyi lakásba. Ott felfeszi- vel támogatná e nagyjővöjü egyesület
tette a szekrényeket és nagyrnenyiségü munkáját.
fehérneműt, ruhát és egy csizmát csoma— ö t ó r a i tea a H u n g á r i a térrészén
golt össze. Mielőtt azonban elvitte volna Mint köztudomásu a Hungária közkedvelt
a zsákmányt elaludt a lakásban és a nem- békebeli terrasza újból megnyílt. A Hunsokára hazatérő háziak alva találták. Azon- gária vezetősége fokozott figyelemmel áll
nal értesítették a rendőrséget és Koncz a nagyközónség rendelkezésére s kitűnő
Viktort szerdán átkísérték a szegedi állam- italokkal, hires konyhájával a régi békeügyészségre. Ügyét a szegedi honvéd- beli nivót igyekszik biztosifani. A kelleügyészségre teszik át további tárgyalás mes, árnyas terraszán mától kezdve 5 órai
tea. Károlyi Árpád zenejével.

részben beismerő
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A Szegedi Nemzeti Színház
heti m ű s o r a :
Csütörtökön fél 7 : Denevér, Rendes
helyárak.
Fenteken fél 7-kor: V á l á s u t á n .
Rendes helyárak.
Szombnon fél 7-kor: A z utolsó Vercbőly-leány- Rendes helyarak.
Vasárnap fél 7-kor: Szibill. Rendes
helyár ak.
Hétfőn fél 7-kor: Denevér. Dolgozók
akciós előadása.
Ung&r Imre hangversenye
vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Belvárosi
Moziban. Ajánlatos a jegyeket mielőbb
megvallani, mivel az adupengó értekemelkeaesével párhuzamosan emelkednek a
neiyárak is.

P Á R T

H

Í R E K

A MKP szemináriumi eloádássorozata
keretében a következő előadások lesznek:
Pénteken 6 órakor a móravárosi pártszervezetben
„Társadalmi formák fejlödese"
cimmel Gergely András, pénteken 7 órakor
a somogyitelepi pártszervezetben
„Szocialista állam es gazdaság" cimmel
Ferjési László, szombaton 7 órakor az
ujsomogyitelepi pártszervezetben „Család,
vallás, magautulajdon" cimmel Berar Demeter, pénteken o órakor a rókusi pártszervezetben „Imperializmus" cimmei Halasz György, vasárnap 6 órakor az ujszegedi pártszervezetben „bzociálisia atiam
es gazdaság" cimmel Gergely András,
vasárnap de,után 2 orakor a bzegedi Kendertonógyárban „Klasszikus kapitalizmus
es imperializmus" cimmei löth Róbert
tart eioadast.
A MKP

ujabb

kéthetes

pártiskolája

13_án reggel fél 8 órakor kezdődik.
Minden üzemi és kerületi pártszervezet100 tagiig 1 embert, 200 tagig kettőt
és ezenfelül három embert jelöljön. A
S
P
O
R
T
jelölésit 'azonnal juttassák el a káderosztályra.
Panasznap. A MKP móravárosi szerAz Elektromos elleni vasár- vezete
vasarnap délelőtt 10—14 óráig
napt mérkőzés előkészület panasznapot tart Mora-utca 3. szám aiatu
a tizek .Karc&ra
parthelyiségeben.
A
Pártnapofij helyett taggyűlések.
A Ferencváros lesz a SzAK első
kerületi
és
üzemi
pártszervezetek
e
héellenfele m á j u s 19-én Budapesten
ten pártinapok helyett taggyűléseket)
A Szeged csapata vasárnap játsza a tartanaik. Tárgy: 1. Politikai beszámoló,
Keleti-csoport utoiso bajnoki mérkőzését 2. A munkaterv megtárgyalásai.
az Elektromos ellen Budapesten. A plros10-én 3 órakor:
teketék az idehaza nyujiou rossz teljesít- Kendergyár; előadó Berár Demeter.
mények után rdegenbeu jo játékkal szok- Dohánygyár; előadó Komócsin Zoltán.
tak Kirukkolni, igy jó eredményt
várunk.
Fél 2 órakor:
A vezetők sem pmeimek a herén. A csü- Ujszegedi kendergyár Tóth Róbert.
törtöki tisztujiiö közgyűlésen, amint hall- Gyufagyárban; előadó Kéve Béla.
juk ujabb áldozatkész emberek kerülnek a
4 órakor:
vezetőségbe. A vasarnapi mérkőzés es az
esetleges uj vezetőség mintegy előkészü- Gázgyárban; előadó Tris-chlier Ferenc.
3 órakor:
letnek számit a „tizek harcara", melyen a
Ferencváros lesz a piros-feketék első Orion-barigyérban; előadó Havalecz Istvánné.
ellenfele május 19-én Budapesten. Az
1
egyesületben uralkodó hangulatot legjob- Tisza-malom; előadó Perjést László.
12-év.
3
órakor:
ban Fege Jánosnak, az egyesület főtitkárának nyilatkozata tükrözi vissza. Fege Kecsfcésitelep; előadó Halász György.
a nos többek között a következőket mondotta.
Ígérjük, hogy Szeged város színeiért
küzdeni fogunk, mert ezzel tartozunk a
sportszereid közönségünknek. TámogaAz építőmunkások
szakszervezete ma
tásuk nélkül nem tudtuk volna a harma- csütörtökön délután fél 5 orakor taggyűdik heiyet elérni, A tizek harcára pedig lést tart a szakszervezeti székházban.
a játékosaink külön is ígéretet tesznek,
A szakszervezeti ifjumunkás csoport ma
bogy az itthon nyujlott gyengCbo teljesít- csütörtökön délután 6 órakor taggyűlést
ményekéit kárpótolni fogjak a közönségét. tart a szakszervezeti székházban.
vezetőségünk mindent elkövet, hogy a
A szakszervezeti bizottság
felhívja az
megrongálódott
ujszegedi
sporttelepet összes szegedi üzemi bizottságokat, hogy
használ uatova íegye. A pálya füvesitese május 10-en, pénteken dé.után három
óriási áldozatok aian Szeged város ható- órakor
összüzembizotfsági
értekezletet
ságainak támogatásával most van folya- tart a szakszervezeti székházban, melyre
maiban.
minden üzembizottsági tag megjelenese
kötelező,
A SzAK ma de bitóin féli 5-kor tartja
A orvosi szakszervezet ma csütörtökön
közgyűlését a városháza közgyűlési ter- délután tél 7 órakor vezetőségi ülést tart
'tlébötl
Dózsa György-utca 9. sz. alatt.
A t l é t i k a i verseny. Vasárnap a déliA mérnökszakszervezet
ezúton értesiti
atletikai kerület minden egyesületének reszt- tagjait, valamint az ifjúsági tagozatba beveteiével lendezi meg a SzEAC kerületi lépni szándékozókat, hogy a városháza
ifjúsági, felnőtt és noi atlétikai versenyét. közgyűlési termében szombat délután 6
Kereskedőit labdarugó mőrkőaéae. orasor tartandó értelmiségi gyűlésen tesAz önnaiio kereskedők a Kereskedelmi ai- tületileg vesz részt szakszervezetünk. Előkalmazotakkal mérik össze erejüket lab- adó Révai József nemzetgyűlési képviselő.
darugó* mérkőzés kereteben szombaton dél- Az előadás tárgya: A magyaT béke. Tekinután fél 6 órai kezdettel a Hunyadi-téren. tettel arra, hogy ezen eióadas a mérnök
Belépődíj tetszés szeiint.
és technikustarsadalmat a legközvetlenebinnnn»m.L«« ••iwiai—imrr^-niiini—iin
bül érinti, felhijvuk tagjainkat, hogy azon
teljes számban vegyenek részt.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete felhívja tagdíjhátralékban levő
tagjait, hogy tagdijaikat mielőbb rendezzék.

Szakszervezeti hirek

r
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a l i n k a,
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a l a c k o z v a is

SimSOVÍtS,

szegedi rum- és likörüze— E l n a p o lmében,
t á k egy
kegyetlenkeMérey-utca
8.
déssel vadoit voit munkasaolgalatos
Teiefon: 211.
parancsnok főtárgyalósat. A nopDiro
sag Margita-tanacsa
szerdán tárgyalta
Rácz Ferenc voit főhadnagy háborús és
napellenes bünügyét. Rácz íuran, Szamosújváron, Orgovanyon és Szeklencén mint
a 105/4 munkásszazad parancsnoka kegyetlenül báHt a munkaszolgálatosokkal, a
honvédelmi miniszter által engedélyezett
szabadsagot nem engedelyezte nekik, kikötéssé! és szigorított togsággal indok nélkül számtalanszor megbüntette őket és
haogsulyozta a nemetek győzelmet. Hitlerről es Gubbelsröl dicshimnuszokat zen
eett Stein Lipjt, Telezi György, Lówy
István. Teleki János a vádlott ellen valioit,
míg többes között Vajda Imre Szentes
polgármestere Ráczot mindig demokratikus
érzelműnek ismerte. Dr. Biie Ferenc népügyész és dr. Jezemczky ÁKOS védő bizonvitáskiegészités céljából több tajnu megidézését kétte. A népbiróság a kérésnek
helyt adott és a tárgyalást elnapolta. A
védő ktrelmére a vádlottat egészségi állapotára való tekintettel szabadlábra helyezték.

Hivatalos

közlemények

Felhívom Szeged város dolgozó lakosságát, hogy aki Kolauch Károly
földbérlő, faiskolatulajdonos, Szivárvány-utca 4/a. szám alatti lakos népellenes. fasiszta, vagy németbarát tevékenységéről, illetve olyan magatartásáról tud, amely a magyar nép érdekeit sérti, a szegedi magánalkalmazottak igazoló bizottságának hivatalos
helyiségében (Városháza, I. em. 14.
sz.) szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentse be. Dr. Antalfíy sk.,
h. polgármester.
Hirdetmény. Szeged város háztartásának szanálása ügyében a th. bizottság által hozott 92—194.6. kgy. sz.
határozata értelmében a városi illeték szedését 1946. május 8-án 0 órától
az alábbi módon elrendelem: Fogagóban, szállodában, pensióban, vendéglőben, kávéházban,
njulatóban,

cukrászdában, büffében, korcsmában,
fizető vendéglátóházban,
italmérési
engedéllyel biró kereskedőnél és termelőnél, étkezdében, illetve kifőzdében a vendég (vásárló) által fizetett
összeg u t á n az üzem tulajdonosa, illetve annak megbízottja városi illeték cimén 5 százalékot köteles azonnal a fizetéskor beszedni. Kávéméréseket és kifőzéseket a javadalmi bizottság elnöke mentesítheti. Különböző intézmények által
fenntartott
kedvezményes ebédkiszolgáltatások a
javadalmi bizottság elnöke által előzetesen adott engedély alapján a városi illeték alól mentesek. A városi

lyamán beszedett városi illetékről 3
napi forgalmi adóalap
feltüntetése
mellett részletes havi elszámolási kimutatást taptozik még az üzlet (üzem)
tulajdonosa a fogyasztási adóhivatalnak beterjeszteni. A városi illeték
kezelésével és ellenőrzésével a
fogyasztási adóhivatalt bizom meg. A
városi illeték megrövidítésének esetén
a megrövidített összeg 2—8 szorosáig
terjedhető adópengőre
átszámított
pénzbirsággal sújtható az üzlet (üzem)
tulajdonosa. Polgármester.

illeték fizetésére vonatkozó kötelesség
független attól, hogy az üzem ((üzlet)
tulajdonosa az üzem (üzlet) folytatásához szükséges iparigazolványt vagy
más hatósági engedélyt megszerezte-e
vagy sem. Továbbá független attól,
hogy a vendég asztalhoz ülve vagy
másként fogyaszt, vagy a vásárló az
árut nem a helységben fogyasztja,
hanem magával viszi. A városi illeték
alapja a számolólapon
feltüntetett,
vagy a vendég (vásárló) által tényleg
fizetett összeg a külön felszámított
forgalmi vagy fényűzési adó és a külön felszámított kiszolgálási dij levonásával. A városi illeték alapját m á s
cimen történő levonással csökkenteni
nem szabad. A városi illeték összege
u t á n kiszolgálási dijnak nincs hejyc.
Az üzlet (üzem) tulajdonosa hetenként tartozik az általa szedett városi
illetéket a fogyasztási
adóhivatal
pénztárába, vagy a 87.314 sz. csekkszámlájára előlegként befizetni, azonkívül minden h ó 5-ig az előző hó fo-

CSÜTÖRTÜK, május 9.
9.00: A Pastászenekar játszik. 10.00:
Hirek. 10.10: Jazz. 10.30: Rádióiskola.
12.00: Déli harangszó, hirek. 12.15: Kiss
Elemér táncegyüttese játszik.
13.00:
Előadás. 13.20: riniczky Lásellió szalonzenekara játiszik. 14.00: Hirek. 14.10:
Vöröskereszt-közlemények.
14.20 Előadás. 14.45: Holécay-együttes jéitszik,
14.45: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hirek.
16.10: Novellák.
16.30: Részietek Mozart: Varázsfuvola,
cimü operájából. 16.45: A M agyarSzovjet Művelődési Társaság műsora.
17.00: Pár'lhiiradó. 17.10: Amig a függöny felgördül. 17.40: Gyermekbarátok
Országos Egyesületének műsorai. 18.00:
Hirek.
18.05: Vöröskereszt- közlemények. 18.15: Nagy Izabella és László
Imre magyar nótáikat énekek 19.00:
Előadás. 19.20: A Rádiózsnekar játszik.
Közben 20.00: Hirek sporthírek. 20.50:
Hírek és krónika orosz Inyelvein. 21.00:
Műsorismertetés, utána Vöröskeresztközlemények. 21.15: Mjaigyar szaibadh
ságharcosok. 21.30: Diszzy Fingéra zongorázik. 21.50: Hirek és krónika angol,
nyelveit. 22.00: Hirek. 22.20: .Gorschwin-est. 22.50: Hirek és krónika
francia nyelven. 23.00: Napi hírösszefoglaló. 23.10: Rádiókereső hirszőliglállat.
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A P R ÓH I R D E T É S E K
F o g l a i k o s á s
Női szabósegédet állandó munkára
felveszek. Bus páter-utca 28. 1. bal.
FŐsni tudó bentlakó mindenest keresek. Dugonics-tér 4. földszint, délelőtt.
T&aifavág&at géppel vállalok. Nagy,
Polgár-utca 1.
Tennlsxülők Uurozását, javítását szakember vállalja. Kölcsey-utca 4. jobbra, I.
1. délután 3-5-ig.
K ö z é p k o r a magányos nőt háztartásban mindenes munkára felveszek. „Családtag".
Egy elsőrendű nőiszabó segédleányf
azonnalra felveszek. Röser-szalon, Klauzáltér 2. II. 5.
Női fatalpas és bőrtalpas cipőket szépkivitelben olcsó árak mellett készítek.
Szécsi-utca 18. Alsóváros.
Mindenes kis háztartásban jó otthonra
talál. Jelentkezzen Tömörkény-utca 2c.
I. em. 6. szám alatt
A

d

á s - v é l e i

E l a d ő egy 100 kbc Sachs motorkerékpár aranyért. Megtekinthető Tündérutca 3.
Legtöbbet fizetek használt bútorért,
ruhanemüet, Hivasra házhoz
megyek,
Fischof, Mikszáth Kálmán-utca 22.
A n g ó r a , ivarérettek, hasas, fiás anyák
és bakkok eladók. Tápé, Aradi-utca 3,
Bélyeggyüjteményt,
tömegbélyeget
veszek. Faius bélyegkereskedés, Iskolautca 29, fogadalmi templommal szemben.
Használt lőcsös kocsi és kétkerekű
kubikos taliga eladó. Kovács, Török-u. 7.
E l a d ő 2. Esz saxofon és egy öreg
mesterhegedü vonóval, tokkal. Felsötiszapart 22. 1. emelet.
3 + 1 Telefunken rádió és 42-es bakancs eladó vagy élelemért elcserélhető.
Báró Jósika-utca 25. udvar.
c s e r e
Egy jókarban levő női varrógép malacért elcserélhető, Szécsi-u. 18.
Bőtberl-anyagból tavaszi-kabát közepes nőnek elcserélhető tűzifáért. Hétvezér-u. 33 em.
Ízléses modem sportkocsi elcserélhető
modem rádióért vagy élelemért. Hétvezérutca 33.

t négyhónapos malac 40—41-es bakancsért elcsarélhető, Aignertelep, Domonkos
Mátyás.
4 miliméteres bükklemezt adok zsírért,
élelemért, Gyulapüspöktelep 28.
Keresek kerékpár külsőgumit 28x150
cserébe gyapjúért vagy hizóttlibáért. „Csillag" jéligére a kiadóba.
9 hónapos mangolicasertés férfikerékpárért elcserélhető, Somogyi-telep 6-os
utca 306, érdeklődni délután 6—8 kőzött.

L a k á s
Foglalkozással biró jobb megjelenésű fiatalember különbejáratu bútorozott
szobát keres uri családnál. Élelemmel fizet. „Otthon" jelige.
Világos szobát keresek cipészmühely
részére. Magányos ember vagyok, élelem-*
mel fizetek. Címeket leadni; Lipták bőr-,
kereskedő. Kölcsey-utca 10.

KiUönfc © l é k
A r a n y á l , ezüstjét a régi bizalommal
hozhatja ismét dr. Berányiné ékszerészhez.,
Klauzál-tér 9.
Elcserélném belvárosi féregmentes,
kettőszobás lakásomat hasonlóért, ugvanott nagyon szép teljesen uj, békebeli 38-as
női félcipő élelemért elcserélhető. Jelige
„Belváros".
E l a d ő kettőszobás, alábincézetf, közműves magánház adópengőért. Megbízottam Szijjartó-iroda, Kossuth Lajos-sugárut 11.
Megismerkednék 40 év körüli jobb
özvegy iparossal, kinek háztartása is van.
Gyermek nem akadály. Jelige „Csodás
május".
Szombat délután elveszett a Vá.sarhelyi-suga rúttól a Somogyitelepi templomig
egy irattárca iratokkal éa pénzzel. A becsületes megtaláló legyen szíves eljuttatni
Somogyitelép 7, utca 344. szám alá.
F í M ő s szerkesztő: . Gfirdofl SttBto?.
«?«lelős kiadó: Konca Lássíó
Kiadja:
Hírlapkiadó Kit.
iÖESrkesztőség: Jőkai-Blsi I ,
Telefon: 493. l a 103.
Kiadóhivatal: Kfrlaz-trtcm t .
Telefon: 325.
A Bfilepkíadó Kft- nyomttts.

