Világ proletárjai egyesüljelek!
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Ez is kft.

A

mikor a Kisgazdapárt központi vezetősége kizárta soraiból a reakciós
képvissiöket és Ígéretet tett a tisztogatás
további folytatására, — ez az igéret ugyiátszik csau igéret maradt. Vidéken ezt a
tisztogatási akciót egyáltalán nem hajtották vegre. A reakció fedőszervnek használja a Kisgazdapartot, mint ahogyan a
napokban leleplezett fegyveres briganti*
népelienes összeesküvése is bizonyította.
Ezen a hitvány, hazaáruló bitangok között nem egy a legutóbbi napokig aktív
résztvevője volt a kisgazdapartnak. Hogy
ezt a tisztogatást nem vasseprüvel, hanem mégcsak enyhe tollseprüvel sem végeztek ei, a szegedi példával is bizonyitnatjuk.
A tutgazdapárt szegedi napilapjának
kiadója a rügg&tien Kisgazda áajtovallalal kii. Eddig még semmi baj. De annál
inkább teiháoorito, hogy ebben a kft,-ben
belyet foglal az a Nagytvan janos is, akit
a Kisgazdapártból mar kiebrudaltak. Csak
sötét politikai kalandorság lehet az a
tény, nogy valaki továbbra is resztzevóje
legyen annak a part kiadói testületének,
amely partoói — igaz, hogy csak hosszú
idó után, de mégis rövid uton — kiiették
a szüret. Így igazán nem csodálhatjuk,
fia a nevezett lapban olyan cikkek jelenhetnek meg, mint a Kis Újság pénteki
vezercikke.
A közlemény második Trianont emleget, „az ellenfelek kárörvendő hencegeset" elviselhetetlen sérelmeket a sovinizmusnak egy ujabb érteimezesét, — de
eboan a régi szellemben, mely Magyarországot a pusziulasba vitte. Elég voit
ebből a fele.őüensovini»?ta uszításokból,
Éppen Nagy Ferenc miniszterelnök, a
Kisgazdapari vezére a bekekilátásokról
szólva mo..doita a csütörtöki Nemzetgyűlésen, hogy fegyelmezetten nézzünk
az elkövetkező idők ele es senkise keresse az Oicsú, feielötlen népszerűséget,
mert az mérhetetlen kaiokat okozhat az
ország, ak. A Szegedi Kis Újság most
is — és nem először — keresztezi saját
pártjának vonalat, károkat okozva a
Kiegazű pártnak es „elviselhetetlen sérelmeket" okozva az egész magyar nemzetnek.

Uj viiiamosjegyartarifát
Qzágu dó giiiotinnak nevezik azokat a
közlekedési eszközöket, amelyek tekintet né,kü( vágtatnak az úttesten és menthetetlenül elgazolnak minden utjukba kerülő élőlényt. El kell ismerni, hogy a
szegedi villamos valóban nem tartozik a
száguldó szörnyetegek közé, de jegyárai
olyan veszedelmes tempóban rohannak,
hogy jaj annak, aki utjukba kerül. Feltetjenül es sürgősen rendet kell teremteni
a Szegedi Közúti Vaspálya rt. jegypolitikájaban. Szinte nagyzási hebortnak tűnik,
hogy a jegyárak pontosan és azonnal követik a budapesti villamosok tarifáit.
Árakban követjük Budapestet, de szolgáltatásban nem, egy jeggyel a iövárosban másfél órat utazhatunk és ugyanazzal vissza is térhetünk. A mostani szakaszbeosztás sem kielégítő. Be kell vezetni
az ölelsezö-szakaszrendszert. A horribilis viteldijat legalább a felére kell szállítani. A villamostársaság sem engedheii
meg azt az érthetetlen luxust, hogy a
megfizethetlen árak miatt üresen járjanak
a kocsik. Azonnal ankétet kell összehívni
az érdekképviseletek és a szakszervezetek bevonásával és a villamostársaság
vezetősége hasson oda illetékes helyen,
hogy a vidék számára adjanak, egy uj,
emnerséges és megfizethető tarifát, hogy
a munkájukba és dolgaik után járó em
berek ne gyalög loholjanak elkeseredetten a — villamosjegyár után.
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A huszonhétévi emigráció után hazatért
Károlyi Mihályt lelkesen ünnepelte a nemzetgyűlés
kivan, szóllni. beleesni
beleesni a
a szomszédokkal
szomszédokkal való
való együttműMvmhnii.
(Budapest, május 10.) A nemzet-T rolyi Mihály képviselő ur kiván
gyűlés pénteki ülésén a magyar-cseh- j A képviselők helyükről felállva, szűnni ködés kapcsán. Bármiféle tömörülést, akár
szlovák .'lakosságcsere egyezmény be- nem akaró lelkes tapssal ünneplik Ká- gazdasági, akár politikai tömörülést alkociíkkelyeziéséről szóló törvényjavaslat rolyit.
tunk, annak nem szabad Oroszország ellen
került tárgyalásra.. Az ülést Kossá Ist—• Azért, jöttem ide ma — kezdte irányulnia. (Nagy taps).
ván elnök felfüggesztette az Országház beszédét Károlyi —, hogy. megköszönKárolyi ezután külpolitikai fejtegetéelőtt tartandó Károlyi fogadási ünnep- jem a magyai' méphek azt, hogy a nemsekre téri át. Hangoztatta az orosz orienség tartamára.
zetgyűlésen keresztül engem olyan táció fontosságát, majd beszédét igy folyrészesített,
hogy tatta :
Szünet alatt a képviselők, levonul- megtiszteltetésben
tak a képviselőház oroszlán i kapuja tagjává választott. A magyar nép tar— Vannak, akik éket akarnak verni az.
elé, hogy jelien legyenek Károlyi Mi- totta és nem hitte azt, hogy én elárul- orosz és angolszász világ közé. Ezek a
tam
őt,
mert
tudta,
hagy
éti
nem
vahály és hitvesének ünnepélyes fogarégi vagyon ,s emberek most mindenhol
dásán. Amikor Károlyi és hitvese ki- gyok ellensége, sőt én a barátja va- akneinurikát végeznek, hogy ne történjék
gyok
és
ellensége
voltam
az
uri
oszszálltak a gépkocsiból, a zenekar rámeg a békés közeledés az angolszászok
tálynak, az uri osztály pedig! a magyar es az oroszok kőzött. Ezek az emberek
zendített a Himnuszra.
nép elnyomója volt. Ezután megemléKárolyi ezután ellépett a díszszázad kezett 1918 októberének történelmi je- egy harmadik világháborút várnak.
sorfala előtt, majd Révész Béla ház- lentőségéről, majd az emigrációról beA nemzetgyűlésről távozó Károlyi Mi naigy üdvözölte. Azután a háznagy ve- szólt és kijelentette, hogy akikor is, hályt és feleségét a parlament bejárat
zetésével felhaladtak a kupolacsar- most is az orosz orientáció hive.
előtti téren nagy tömeg várta. Harsány
nokba. Itt Nagy Ferenc miniszterelnök
éljenzés zugolt fel, amikor az elnök és
Ezután méltatta a földreformot es kife- feleségének alakja a kijáratnál megjelent.
a kormány tagjaival! várta Károlyi Mihályt és a következő beszéddel üdvö- jezte hitét ainellatt, hogy Magyarországnak
Károlyi és feleségének kocsija a Himsikerül nehéz gazdasági helyzetét megol- nusz hangjai mellett indult el a parlament
zölte:
— A magyar köztársasági kormány dania. Egy hibába azonban nent szabad előtti térről.
nevében mély tiszteletiéi és magyaros
szeretettel köszöntöm1 Elnök urat abban a pillanatban), amikor a megyar
közéletbe visszatér. Elnök ur negyedszázaddal ezieliőtt elhagyta ezt az országot, azt a földet, amelyet annyira
szeretett, hogy a sajátját sem tartotta
meg magának, hanem odaadta azoknak, akik azt a földet, megművelni hi- R á k o s i e l v t á r s a n g y a l f ö l d i n a g y b e s z é d e a z éSelmezesi helyvatottak. Ez az ország ma a magyar'
népé és ez az ország örömmel üdvözli z e t j a v u l á s á r ó l , a j ő p é n z r ő l , a z e g y ü t t m ű k ö d ő m u n k á s p á r t o k r ó l és a K i s g a z d a p á r t i n g a d o z ó p o l i t i k á j á r ó l
itthon Elnök urat. Á magyar köztársaság kormánya, mély tisztelettel és
A budapesti XIII. kerületi angyal- nemcsak hogy megértették a munkásszeretettel nyitja meg a közélet min1
ded lehetőségét Elnök ur számára. A földi MKP-sz-ervezetet látogatta meg paraszt szövetség jeHehtőségiét , hanem
Rákosi
Mátyás
elvtárs,
ahol
nagyjelenkezdik
megelégelni
azt
az
ingadozást,
magyar demokrácia megadja Elnök ura
Kisgazdapárt
politikájában
nák mindazt az elégtételt, ami még tőségű beszédet mondott 10 ezer főnyi amely
újra
mutatkozik.
jár Elnök urnák a sok1 szenvedésért, hallgatóságnak!.
Rákosi ellvftárs beszéde elejcn hangMagyarországon keményen áll a deigazságos, becsületes magyar politikájáért. Erezze ezt a magyar demokrá- súlyozta, hogy nem túlzott optimizmus, mokráciái. Ezért nem győzöm hangsúha azt mondjuk, hogy augusztus elején lyozni, hogy a jó és számunkra előnyös
ciát a magáénak.
a magyar élelmezési
helyzet
egycsa- békének legelső feltétele a demokratiA miniszterelnök ezután Károlyi pásra megváltozik.
A bányászok mun- kus belpolitika. Majd a következő szaMihálynak és feleségéneit bemutatta a kájára vonatkozólag Rákosi elvtárs el- vakkal fejezte be beszédét Rákosi elvkormány tagjpit, maijd Károlyi és hit- mondotta, hogy hősi münkát végeznek társ: Arra kérem Angyalföld dolgozó
vese, valamint a m-imá-srteretoöik. a kor- és nekik köszönhetjük, hogy az ország- népét, támogiassion bennünket
teljes
mány és a emzetgyülés tagjai1 elindul- ban emelkedett o, gyáraié termelése. A erővel és hogyha eljön a hívó szó a
tak az ülésterem felé.
gazdasági javulás ott, ahol a dolgozók- reakció ellem, akkor legyenek ott mint
Az ülést 12 óra 40 perckor nyitotta lói függ — a faluban csakúgy, mint a egyember és segítsenek visszaverni
meg újra Varga Béla elnök és akkor a városban —^ kétsógjkLvül megállapít- mindazokat, aldk hátrafelé akarják
háznatgjy, valamint Bölöni György kép- ható. Ahol nih.es javulás, sőt meg kell fordítaná az idő kerekét es gátolnak
viselő kisérték be az ülésterembe Ká- mondani, rosszabbodás van: — az ál- bennünket -abban, hogy felépítsük előrolyi Mihályt, akit a Ház tagjai feláll- lami pénzügyek és ezzel kapcsolatban ször az erős, szabad, független és bolva, szűnni nem akaró lelkes tapssal üd- az infláció, a pénzromlás. >Itt az idő, dog demokratikus
Magyarországot,
vözöltek. Varga Béla elnök ezután, a amikor rá kell térni a jó pénzre. Meg- hagy mehessünk tovább a szocialista
nemzetgyűlés viharos tapsa közepette néztük az állam pénzügyi lehetőségeit. Magyarország felé — fejezte be tomüdvözölte Károlyi Mihályt és felesé- Kiderült, hö.gy az állam bevételeit leg- boló taps közepette Rákosi elvtáns.
gát.
alább is olyan fokra lehet emelni,
Varga Béla üdvözlő szavai ulán amilyen, mondjuk 1926-ban volt. A
Barta Albert, a Független Kisgazda- mi feladatunk most az, hogy gondosMandzsúria 7 0 százaléka
párt nevében, majd Rajk László bel- kodjunk olyan uj bankjegyekről, amely
a kinai kommunistáké
ügyminiszter a Magyar Kommunista mögött van komoly aranyfedezet és
Párt forró üdvözletét tolmácsolta a amelyet
(Newyork, május 10) A Newyork Times
megfelelő
takarékossággal
magyar demokrácia legkövetkezetesebb adagolunk ugy és addig, amig helyre- tudósítója jelenti, hogy Mandzsúria 70 ezá
harcosának, akii az első megalapozója áll a normális gazdasági vónkerihgés.
zaléka ma a kinai kommunista csapatok
kezén van, többek között Mandzsúria Szivolt a szovjet-magyar barátságinak. KiMinden reményünk megvárt arra, béria felé esö határvidéke is. Mandzsúria
emelte, hogy Károlyi Mihály möküdésének köszönhető az, hogy aiz angol- hogy juliusban be is fejeződnek, úgy- 38 millió lakósa közül 26 millió él az elszász közvélemény meleg) érdeklődést hogy augusztus elejéi® remélhető lesz: foglalt területen.
jó-pénzben
tanúsított magyar hazánk iránt. A bel- a munkásság már az uj,
1
ügyminiszter azután üdvözölte az El- kapja fizetését. Meg kell mondanom:
nökasszonyt, ígérte, hogy otthonát az ehhez a tervhez Szükséges az a magyar Ötszörösére emelkedett
egész magyar dolgozó nép szeretettel arany is, ami Ausztriában és Németora postatarifa
szágban az Egyesült Államok és Anglia
övezi körük
(Budapest, május 10) A postavezérBuchinger Manó a Szbeiáldcmo- kezében van. Nem kölcsönt kérünk,
javainkat. igazgatósága közli, hogy május 10-tól a
lsnata Párt nevében mondott beszédé- hanem a saját elrabolt
ben hangsúlyozta, hogy osztatlan az az Örömmel jelenthetem, hogy a Szovjet- posta, távíró, távbeszélő és rádirdijak a
ujjongó szeretet, amely az elnököt kö- unió teljes erővel fellépett a malgyar jelenlegi dijak ötszörösére emelkednek. Az
rülveszi. A Szociáldemokrata Párt mé- arany azonnali visszaadása, mellett. A?. uj díjszabás szerint a 20 grammos levél
gis külön a magáénak tekinti Károlyi arany magában véve természetesen dija helyben 6, vidékre 10," külföldre 40
nem fog segíteni — mondotta Rákosi millió pengő. A levelezőlap helyben 4, viMihályt, mint régi fegyvertársát.
Veres Péter, a Nemzeti Parasztpárt elvtárs. Általános takarékoskodás kell. dékre b, külfö dre 25 millió pengő A távelőfeltétele irat szódija 5 millió pengő. Helyi beszélnevében, amelynek Károlyi csak a sa- A jó pénz elengedhetetlen
getés vidéken 6 millió pengő. Távolsági
ját földjét, de mi az egész magyar a kötött gazdálkodás'.
nagybirtok földjét felosztottuk, üdA vidéki május elsejei népgyűlése- beszélgetés 3 percenként díjövek szeriní
vözli Károlyit a magyar nemzetgyűlés- ken meglepően sok volt a paraszt, 30-tól 150 millió pengőig. A rádió előfizeben.
mégpedig nemcsak a parasztpárti
pa- tési dija 100 millió, A posta vezérigazgaNagy Vince a pártonkívüli képvi- raszt, hanem sok helyen a kisgazdák tóság közli, hogy a postáhivatalok csak
elemei. M i ebből azt ol- 10 ezer pengővel ezer nélkül osztható
selők csoportja nevében üdvözölte Ká- demokratikus
postautalványokat
vassuk ki, hogy a kisgazdapárti, való- összegekre kiállított
rolyi Mihályt.
vesznek
tel.
demokratikus
paraszttömegek
Az elnök jelenti ezután, hogy Ká- ben

A j ó pénz elengedhetetlen
feltétele a kötött gazdálkodás
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III a míllpengő!
(Budapest, május 10) A kormány tagjai pénteken délelőtt Nagy Ferenc miniszterelnök elnöklésévcl megtartották a rendes heti minisztertanácsot.
A minisztertanács a pénzügyminiszter
előterjesz ésére elfogadta a pengőben való
számolás egyszerűsítésére vonatkozó rendeletet, amely szerint a pengő mhliószorosát millpengó elnevezéssel jelölik meg
és a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott banktegyeket ugy kell tekinteni, mint
ha névértékük egymilliomod
részének
megfelelő összegű millpengöröl szólnának,
A hétfői rendkívüli minisztertanács a
B-lista tervezetet tárgyalja.

Újból szabályozták
a mezőgazdasági termények árát

DÉLMAG

YAHQRSZAO

M é g nem állapították meg
a békeértekezlet időpontját
(Páris, május 10? A külügyminiszteri
értekezlet csütörtökön sem lalált megoldást a felmerült ellentétekre. Hivatalos
je'entést a csütörtöki ülésekről nem adtak
ki. A hírszolgálati irodák csak .kiszivárgott" híreket közölnek. A moszkvai értekezlet határozatait a legtöbb esetben az
újonnan fe.vetett javaslatok hatálytalanítanák |
Molotov szovjet külügyminiszter kijelentette a külügyminiszteri tanácsban, hogy
a Szovjetuniónak nem áll módiában elfogadni Byrnesnck art a javaslatát, hogy a
békeértekezletet junius 15-én tartsák meg,
de javasolta, hogv a külügyminiszterek
junius 5-én találkozzanak
újra Pári ban, a
a helyettesek által elvégzett munka
felül
vizsgálására.
Akkor majd véglegesen megállapíthatják a békéé tekezlet idöpontjáh
A négyhatalmi külügyminiszterek érte-

kezlete csütörtökön Teste végleges határozathozatal nélkül ért véget, mert hiszi
várgott hirek szerint valamennyi külügyminiszter kitartott állásoontja mellett A
külügyminiszterek péntek délelőtt újból
ös'zeü tek. Párisi vélemény szerint nem
valószínű, hogy az értekezlet még ezen a
héten véget érne.
Párisban a külügyminiszterek szóvivőié
Gasporri római ut|ával kapcsolatban kijelentette: Molotov hailandónak mutatkozott az olasz kívánságok támogatására a
gyarmatok és az olasz jóvátétel kérdésében azzal a feltétellel, hogy Olaszország
lemond Triesztről,
A párisi értekezlet eddigi munkájáról
a külügyminiszterhelve'fesek jelentése szerint még 19 vitás kéedés vár megoldásra,
ezek közül négy Magyarországra vonatkozik.
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Kultuszminisztériumi
vizsgálat
az egyházi iskolákban
Az egyes egyházi iskolákban felmerült
és az állam törvényes rendjét veszélyezte'ö jelenlésekkel kapcsolatban, budapesti
jelentés szerint, a vallás- és közo' tatásügvi minisztérium tervszerűen és erélyesen
folytatja a szükséges vizsgálatokat. Többek
között értesítette az illetékes egyházi hatóságokat, hogy az egyházi iskolák felett
gyakorolt felügyeleti jogát a legerélyesebben kivánja érvényesíteni.
A demokratikus sajtó főbb ízben rávilágított azokra a jelenségekre, amelyek
történetesen az egyházi iskolákban az állam és társadalom törvényes rendje ellen
irányultak. Demokráciánk megerősödése
nagy vonalon nevelési probléma. Iskoláinknak és azok vezetőinek volna a feladata,
hogy ennek a munkának oroszlánrészét
elvégezzék. A jelenségek arra engednek
követkzztetni, hogy a magántőkével a
magániskolák szövetkeztek, hogy nemzeti
célkitűzéseinket megbuktassák.
A demokráciát nem a „politikai", hanem a valóságos nemzet választotta életformájául, ha az egyházi iskoláknak nevelói más „elveket" vallanak, ugv érvényesítsék tudásukat ott, ahol elveikkel egyező
élet folyik. Az iskola is — akár a föld
méhének kincse — nemzeti vagyont képez.
Addig, amig nemzeti célkitűzéseket szolgálnak a magániskolák jogos létezésük,
amint azonban szembehelyezkednek nemzeti célkitűzéseinkkel, már csak jogos önvédelemből is, a nemzet kisajátítja őket.
Pontos értesüléseink még nincsenek,
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter
már eddig is megtett és a továbbiakban
tervezett intézkedéseiről, mert ertdőszerint
hivatalos tájékoztatót még nem ad'ak ki.
ürömmel üdvözlünk minden olyan kezdeményezést, mely a reakció letörését és a
demokrácia erősödését célozza: Hisszük és
tudjuk, hogy a demokráciánk diadalmaskodni fog, még akkor is ha sok egyházi
iskolának ez nem tetszik. Egyet meg kell
jegyezni magának a demokrácia minden
ellenségének, a reakció ellen folytatott
harcban eltűnik minden ember, aki ellensége a demokráciának.

(Budapest, május 10) A Gazdasági Főtanács által 1946 május 6 iki hatállyal megállaptött magasabb munkabérekre való
tekintettel a közellátásügyi miniszter újból
szabályozta a mezőgazdasági termények
árát. A jelentősebb cikkekre a következő
termelői árak nyertek megállapítást:
Buza, rozs, kétszeres 45 > millió pengő
métermázsánkint. árpa, kukorica, májusi
szemes 400 millió métermázsánkint, bur(Szeged, május 10.) Az uiri Magyar- kében meghamisította nemzetünik törgonya 300 millió mázsánkint, bab 450,
ténetét és szellemiségét. A reakció érhagyma 450, napraforgó 900 millió ma- ország szerette magáról — szomszédaitelmiségünket félrevezette évszázadozsánkirt. Az ui liszt- és kenyérárak, val szemben — a kultúrfölény t hirkon keresztül és igy sdkerülít,1 készséamelyek 10-én léptek katályba és az or detni. Elhitették a nemzettel, hoigy
igies, minden fcormárp-lt kritika nélküli
Magyarország
haladottabb
szellemisészág területére vonatkoznak, a következők:
get képvisel. A hatalom bitorlásáért kiszolgáló támogatását megnyerni.
A kenyér fogyasztói ára 15 millió szélhámoskodó „politikai nemzet" félAz a tudomány, amelfi csak helypengő kilogramonkint,
viszonteladói ár revezetéséért súlyos árat fizettünk. Ma ben topog, előbb-utóbb itiuléli magát,
14 millió peieö. Finom liszt, kukorica, látja a nemzet, hogy mennyire elma- elpusztul, mert nem aiz életet, nem a
búzadara malmi ára 12 millió kilogra- radtunk, mdilyetn sokat kell tanulnunk. fejlődést szolgálja. A haladásban érmonként, nagykereskedői ára 12300 000,
A M K P célkitűzései közit szerepel telmiségünknek kell aa élen haladni,
fogyasztói ára 14 millió kilogramonkint. a tanítás, a felvilágosítás, ezt a célt különben demokráciáink nem használKtnyérliszt és kukoricaliszt malmi ára szolgálja szombat délutáni előadása is. hatja őket.
9,150.000. nagykereskedői ára 9,900.000.
Révai József elvtárs szombaton délDemokráciánk megoldatlan, probléfogyasztói ár 11 millió. Ha a liszteladás mái közé tartozik a paraszt- és mun- után 6 órakor a városháza, közgyűlési
hazhozszál itás nélkül történik, fenti nagy- kástömegekkel egyidőben az értelmi- termében értelmiségünk részére tar?
kereskedői árakból 250.000 pengő enged- ség felvilágosítása. Az elmúlt reakciós előadást, hogy a tanulni, fejlődni akaményt kell adni.
rendszer a hatalom birtokosának érde- rók munkáját megkönnyítse.
A korpa uj malmi ára 580 millió mázsánkent. Az idegen kereskedelmi őrlés
uj dija búzánál, rozsnál, kétszeresnél és
árpánál 155, kukorica 176 millió pengő
mázsánkint. A rendeletekkel egyidejűen
tesen. akkor is tökéletes volt, hogy
módosult a gabonavásárlási utalványnak
azonnal megcsinálták.
Magyarországa terményhivatalhoz fizetendő e»enerték
nak óriási baja és átka volt az, hagy
dija is.
Feketehalmy-Czeydner vezérkari főnöke
a föld nem volt a magyar népé. hanem
(Szeged, május 10.) Feketehalmv- csak a németek nyerhetik meg a há- egy maroknyi kis osztály tulajdonában
Czeydner Ferenc, az újvidéki hóhér borút. Littomericzky résetvett az újvi- volt. Ez a tulajdonos osztály keresett
J u n i u s közepén
szegedi hadteát parancsnoksága idején déki vérengzésben is, azért most Bu- olyan szövetségeseket, akiiekéi azt a
nyílik meg a városi
ismert alakja volt a szegedi tisztikar- dapesten népbiróság elé került. A különleges feudális jellegű Magyaroréletfogytiglani
fegyházra szágot fenn lehetett tartani ahnak elnak Littomericzky 'Oszkár ezredes, ve- népbiróság
partfiirdő
zérkari főnök, alki egy emlékezetes Ítélte Fekotehalmi-Czeydner volt ve- leniére, hogy nyugaton és keleten min(Szeged, május 10) A városi partfürd i szabadegyetemi
denütt már megszűnt ez a világ. A néelőadásában
minden zérkari főnökét.
helyreállítási munkálatait megkezdte a vá- kétséget kizáróan bebizonyította, hogy
met és Habsburg-reakció nélkül nem
ros köztiz a sági telepe, a fürdót azonban
lehetett volna a magyar földbdrtofceladdig nem akarják megnyitni, amig a
osztást, ugy megtartani, ahogy megtarzöldi* le nem vonul a Tiszán, nehogy a
tották. Ez vezeteitt egyik háborúból a
viz előntse a strandot. Ez május végen,
másikba, ez okozta a mi katasztrófánjunius elején várható. Addigra befejezik
kat. A földreformmal Önök ennek az
az építési munkálatokat is és a közúti hid
osztályinaik a gerincét kettétörték.
roncsai mellett levő városi-strand junius
Kijelentette még Károlyi, hoglyi ő és
közepén etorelátnatóan megnyílik. A közfelesége nem kívánnak ebben a palotisztasági hivatal megkezdte a partmunkát,
tában lakni, hanem azt szeretnék, ha
főleg a bombatölcsérek betemetését. A taazt valamely intézmény céljaira haszlajt egyes helyeken feiszántiák, mert tanálnák fel.
karmánynövényeket akarnak itt termelni.
Ezuián még Károlyi Mihályné rövid
A kabinok során dísznövényeket ülbeszédben köszönte meg aiz üdvözlést.
tetnek A köztisztasági telep müheJyeiben „Rajtunk a sor, hogy élő pozitív köztársasaságot csináljunk"
Az üdvözlések után Károlyi! Mihály
épitós alatt A4 egy nagy
befogadóképesés felesége -a Gellért-szállodai szálláségű közöskabin
és kis
magdnkabinok
(Budapest, mátius 10.) Mint már je-|gram nagyjában megvalósult. Ma Ma- sukra hajtattak.
különösen
egész sora. Ezeket részben egész szezonra, lentettük. Károlyi Mihály 27 évi szám-J gyarország köztársaság és
részben egy-egy napra lehet majd igény kivetés után csütörtökön délután meg- örülök, hogy rövidesen a köztársasági
elnököt fogom üdvözölhetni Ez a köz- R á k o s i elvtárs a rádióban
bevenni. A köztisztasági hivatal 106 mil- érkezett Budapestre.
liárd édékü faanyagot hasznút fel a kaA magyar köztársaság elnökét, első- társaság azonban csak keret, amelyet
(Budapest, május 10) R í kosi Mátyás
binok készítéséhez. Sajnos az idén arról nek Kővágó József polgármester üd- meg kell tölteni valósággal. Nemcsak
még nem lehet sző, hngv a tusberende- vözölte. Ezután Miliők Sándor állam- a romokat kell felépite ni, hanem fel elvtárs, miniszterelnökhelyetles szombaton
zéseket és az angoi WC-ket is rendbe- titkár, a Szociáldemokrata Párt köz- keld építeni a lelki romokat is. Mielőtt 119 ora 30 perckor a szilárd pénzről behozzák. Erre jövőre kerül majd sor. ségi frakciójának nevében
üdvözölte átlépném Budapest határát, meg keli szél a magyar rádióban.
m m m m i
Ugyanakkor — amint Komáromi igazgat o az elnököt. HanguLyozta, hogy a frak- laiTíliitencrrí. hogy mindezt máinjsk kötervezi — megkezdhetik a vasbetonból ció tagjai az elmúlt esztendőkben hű- szönhetjük. Annak, hogy a Vörös HadPénteken is
készült napozó-terraszok létesítését, ame séges ápolói voltak a 27 esztendő előtti sereg ide bevonult és hogy a Vörös
lyek magukban foglalják az állandó kabin eszméknek. A frakció azt hiszi, hogy Hadsereg felszabadította MagyarorszáHegedűs orvoszászlós
építményeket.
azokat a harcokat, amelyek mégi hátra got, Ezért mi hálával tartozunk. Most
Itt emliljUk meg. hogy a köztisztasági vannak, együtt fogja megharcolni Ká- azonban rajtunk a sOr, hogy ebből a kegyetlenkedéseiről tanúskodtak
demokratikus köztársaságból élő pozi(Szeged. má(jus 10.) A népbiróság
hivatal igazgátósáea nyomatékosan felhívta rolyi Mihállyal.
Károlyi Mihály meghatottan mon- tív magyar toöatársasáigöt csináljunk.
Csaba-tanácsa pénteken folytatta a
a révkapi'ánysig figveimét, hogy őriztesse
A hosszantartó lelkes
éljenzéssel háborús és népellenes bűnökkel vádolt
a strandfii!dö területén levó fűzfákat. dott köszönetet, ez üdvözlésért. Ez rám
Ezeknek a fűzfáknak a kérgét a lakosság nézve — mondotta — nagy kitüntetés, fogadott beszéd után a gépkocsisor a dr. Hegedűs Imre veit orvoszászlós
lehántolta és elhasználta tüzrevalónak. Te- amelyet nagyon nagyra becsülök. Ez a Belváros felé vette útiját. és a Károlyi- ügyének főtárgyalását. A népbiróság
kintve, hogy a parti fűzfák az árvízvédelmi kitüntetés azonban nem annyira ne- palota bejáratta előtt állt meg. Itt várta, tanukat hallgatott ki. Ismét: súlyosain
személyemnek,
mint
azok- az érkezőket Ries- István igazságügy- terhelő tanúvallomások hangzottak el.
berendelésekhez tartoznak, ezeket pedig kem,
statáriális törvény védi, a parti fák ron- nak az eszméknek szó!, amelyekért én miniszter, majd a miniszter üdvözlő Többek között Gartner Sándor valloharcoltam. Azt hiszem, Budapest vá- beszédet mondott.
másában kijelentette, hogy olyan kegálóit halállal büntetik.
rosa megint ezeket az eszméket fogna
Károlyi Mihály a következőket vá- gyetlen emberre, mint Hegedűs, tizenkövetni, azt a programot, amelyet én laszolta:
hathavi munkaszolgálata
alatt nem taBELVÁROSI MOZI Ttf^n: és táTsaim akartunk annakidején meg- — Igaza van a miniszter umak, lálkozott. Dr. Sándor Gyöngy egyetemi
valósítani. Az októberi koaició felépí- ami most történik, az már mintha egy- tanársegéd munkaszolgálatra való beMájus 9, csüiörtöklől
tett egy programot, amelynek lényeges szer meg akart volna történni. Amit vonulásakor nem mint orvost osztotta
pontjai közé tartozott mindenekelőtt a én megkezdtem, azt Önök most foly- be a vádlott, hahem nehéz tesdtműnföldreform. Mi ezt megpróbáltuk. Ma- tatják. Hiba volt akkor, hogy nem elég kát végeztetett vele nyolc hónapon ke<aiandok a vadnyugaton. Izgalmakkal
guk ezt jobban megvalósították. A má- gyorsan csináltuk meg a földreformot resztül. A tanuk vallomáséiból merültu fűtött walandor regénv F> szereprök
sodik pontja volt ennek a program- Tétováztunk. A legnagyobb baj
az tek fel olyan adatok is, amelyek szeF r M c h o t Tone és Peegy Moran
nak, hogy a magyar munkásságnak a volt, hogy tul jól akartuk megcsinálni rint dr. Hegedűs nemzetvédelmi tiszt
Ezenkívül Tarrova szine-riTm a Japű'
színvonalát akartuk eibeími Végül a és ez a tuljól megcsinálni -akarás a volt. Ezért nem merték felettesei keharctérről és a Trombita « w e n Ad
külpolitika terén igyekeztünk elsza- végletekig meglassította
a tempót, gyetlenkedéseit megakadályozni-.
kadni a német politikától és a szláv önök gyorsan csinálták meg a földreA tárgyalást szombaton folytatják
Előadások kezdete: 4, */*6 éR fél 8 kor
PénztArnvItás ax elAadls kezdete előtt félórival
politika felé alcartunk orientálódni és formot. Nem ismerem a részlete]cet, de és a jövő hét elején a perbeszédekre
Elővétel déleIRtt ll-12-lg.
orientálódtunk is. 27 év után ez a pro- akárhogy csinálták, ha nem is tökéle- is sor kerül.

Révai József eivíárs
a szombati értelmiségi gyűlés előadója

Életfogytiglani fegyházat kapott
Littomericzky ezredes,

A második
m a g y a r köztársaság elnöke,
a földosztó Károlyi Mihály
Budapestre érkezett

N e v a d a i hajtóvadászaf
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A belvárosi pártközi bizottság a

gyermekjátszóterek

rendbehozása

javára május 12-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Nemzeti Szinházban
M A T I N É T rendez. Jegyek a pártoknál és kiadóhivatalunkban kaphatók.

NAPIREND
Május 11.
Nemzeti Szinház: fél 7-kor A z utolsó
Verebélz-Ieány.
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnegyed 6 és fél 8- Kor: K ! a z ur a tea •
gercn, (Amerikai iim)
Korzó Mozi: 4, liáromnegved 6, fél 8
órakor Egy bolond százat csinál. (Magyar film)
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és
fái 8 órakor: Nevadai hajtóvadászai.
(Amerjkai film.)

„Nekünk senki sem akar fizetni"
— panaszolták a házfelügyelők csütörtök d é l u t á n i
ü l é s ü k ö n — A j ö v ő héten dönt a városi tanács
a házfelügyelői d i j a k r ó l

(Szeged, május 10.) A házfelügyelők szabad szakszervezete
csütörtök
Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7 délután gyűlést tartott. Elpanaszolták,
hogy a házfelügyelőknek senki
sem
óráig.
akar fizetni. A lakók nem értékelik
Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután eléggé a házfelügyelő munkáját, aki
4 óráig..
lehordja az emeletről a szemetet, tiszMuzeum zárva.
tán tartja a lépcsőházat és az utcát,
nyitja és zárja a kaput.
Szolgálatot gyógyszertárán
A (gyűlésen hangoztatták, hogy az
Franki József,
Szent
GyörgyH E 8, Frankó Andor, Dugonlca-tér
I , Surjányl József, Kossuth LajosW g á r n t 31.
Ü l : U1 V
— Az
adópeugö
2560 p e n g i .
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májún 11-én

— IdS j á r á s jelentés. Várható időjárás
szombat estig: Kevés felhő száraz idő,
hűvös éjjel, helye ként gyenge talajmenti
fagy, a nappali hőmérséklet emelkedik.
— Bírái áihelyesés a szegedi törvényszékhez. A magyar igazságügyminiszter Dr. Karamen Ferenc, a szegedi törvényszé hez ideiglenes szolgálattételre be
o«ztott volt csíkszeredai törvényszéki birót saját kérelmére a szegedi törvényszékhez áthelyezte.
— Csipkeklállifás. A szegedi szociális felügyelőség csipkeverő-tanfolyama
május 12-én delelőtt l i órakor nyitandó
kiállítással befejeződik. A kiállítás megtekinthető a Közjóléti Szövetkezet helyiségében. Károlyi-utca 2b 11. e. 4.
— Újjáépítik a m a l m o k a t . A pénzügyminisztériumhoz érkezett jelentés szerint a közeledő őrlési időre való tekintettel 68 megróngálódott malmot építenek
njjá.

árakban ési munkabérekben bekövetkező állandó nagymérvű változás szükségessé ítieszi a házfelügyelői dij, szemét- é kapupénz oly módon való megálirpitását, mely a dijak emeléséit rendelkezés néllkül is folyamatosan biztosítsa'. Tehát a házfelügyelői díjakat a
minden hónap elsején érvényben levő
villamostarifához viszonyiitják. Elhatározták: kérik, hogy házfelügyelői dij
és szemétdíj cimén minden egyes lakószoba után az 1-én érvényben levő villamos viteli díjszabásban megállapított
átszállójegy érának kétszeresét1, műhely, raktár, iroda, rendelő után háromszorosát, üzlet után pedig négyszeresét fizesse a lakó. Kapunyitásért az
átszállójegy mindenkori árának
az
alábbi hányadát bel'ljen fizetni. Ha <a
házfelügyelő este 10 óra előtt bezlrja
a kaput, a lakó a nyitásért; nem köteles fizetni. Ellenben esíe 10 órától éjjel 12 óráig az átszállójegy akkori árénak 50 százalékát, 12 óra után 100 százalékát. Éjszakai munkát végző lakóknak este 10 órától a reggeli kapunyitásig 25 százalékát, Ikét, illetve több
személy egyidőben történő ki-" vagy
bebocsátása osetén este 10 óra után
100 százaiéikát, 12 óra után 200 százaléké'.. kérik fizetni az átszállójegynek. A

topuűculics megváltási összege május
hónapra 30 millió pengő lenne elképzelésük szerint, de akinek nincs szükisége kapukulcsrat, azt nem köteueeheti a
házfelügyelő annak tartására és a megváltási összeg fizetésére.

Villamosjegy-alap
helyett a d ó p e n g ő
Pénteken déieiött a házfelügyelők
csütörtöki gyűlésének határozatait felvitték a városházára és Adamovics
Gyula elnök, valamint Nagyiván János
•titkár beadvány
formájában átadták
Tölcséry László tanácsnoknak, a közigazgatási osztály vezetőjének. Tölcsóry tanácsnok nyomban le is tártárgyalta a házfelügyelők megbízottaival a 'kívánságokat. A tanácsnok kijelentette, belátja, hogv.; a házfelügyelők
helyzetén változtatni kell és szükség
van rá, hogy dijaiknak értékállandóságát biztosítsák. A villamosjegy-alap
azonban nem alkalmas erre. A tárgyaló
felek abban állapodtak meg, hogy a
házfelügyelők szakszervezete uj beadványt készít és ebben adópengöben
kéri megáléapiltani a házfelügyelői dijakat. Az uj beadvány szerint a házfelügyelők azt kiérik, hogy a házmesterpénz és a szemétpénz
a lakásadó
20 százaléka legyen, a kapupénz pedig éjjel 12-ig ezer adópengő, éjfél
után kétezer adópengő legyen. A kapukulcs dija tízezer adópengő lenne.
A házfelügyelök kérését szombaton
'tárgyalja le az egyesitett jogügyi és
pénzügyi bizottság. A bzottság javaslata alapján a városi tanács a jövő hét
keddjén dönt a házfelügyeiái dijakról.

József

Attila

1905 május ll-én született. Mikor
születése napjáról emlékezünk, el kell
mondanunk, hogy József Attila egész
miivé nem jutott még elég közel sem
a nemzethez, sem ahh >z az osztályhoz,
melynek költője volt. Európa legelnyomottabb munkásosztályának
érzéseiről
és gondolatairól többet mondott, mint
amennyit a politilca, a tudomány vagy
a tett tudott közölni. Kötött
nyelven
és nyíltan beszélt: „Szólj rá ügyészedre, hogy meg ne fogja tolladat".
Ha
száz év múlva meg akarja valaki érteni a magyar munkásosztály helyzetét a húszas és harmincas évek alatt,
azét a munkásosztályét, amely legelőször érezte az ellenforradalmi elnyomást és legkésőbb szabadult meg tőle,
amely elsőnek csatlakozott a felszabadulás harcához 1919-ben és legutolsónak 1945-ben jutott célhoz, ha erről
akarunk képet kapni, akkor József Attila verseskötetét kell felütnünk.
Amikor ma visszatekintünk József
Attila születése napján,
akkor a legjobb magyar művészi tradíciók példája
lebeg előttünk, azok a hagyományok,
melyeknek igazi hordozója az elmúlt
emberöltő alatt tagadhatatlanul a munkásosztály nagy költője, József Attila
volt.
— Ujabb letartóztatások dollárral
való üzérkedés miatt. A szegedi gazdaségi rendőrség rt réteken előállította és
őrizetbe vette Wilhelm Albert fakereskedöt és Lenevel Lőrinc borkereskedőt.
Wiihelm és Lengyel a már e'őzö nap letartóztatott Kroó Istvántól dollárt váháro't.
Az Ugvhen még további letartóztatások
várhatók
— Felhasználatlan nagvmenviségü
texUIanyagok Vásárhely környékén.
Az iparügyi minisztérium felku'a'ia azokat
a raktárakat, ahol nagvmennviségtt textilnyersanvapok fekszenek felhasználatlanul.
I?v például tudomására jutott, hogy Hődmezövásréhelv környékén kitűnő kender és
'enszalmát tartalmazó raktárak állanak
érintetlenül és ezek a hatalmas értéket
képviselő nversanvágok ott lassan elrothadnak, mert még az 1944-es termésből
valók. Az iparügyi minisztérium most
gyorsan intézkedik, hogy a gvárak vepyék
pondjukba ezeket a nversanvaeokat és
minél előbb használják fel ruházari célokra, valamint ponyva- és kötélgyártásra.

BRILIÁNST, ARANYAT, EZÜSTÖT
legmagasabb áron FISCHER ékszerész vásárol — elad. Klauzál-tér 3.
— MaDISz-hírek. Móra városi MaDISz
a Petőt! Sandor-sugaruti székházban május 11-én este 8 órai kezdettel műsoros
estet rendez reggelig tartó tánccal.
X Halálozás. Fájdalomtól megtört
sziwel tudaiju*, hogy szeretett férj és édesapa Domonkos Pá; városi műszaki s tiszt
életének 62 ik evében váratlanul elhunyt
Temetése május 11 -en déiu án 5 órakora
felsővárosi Dugonics-temetőben lesz. A
gyászoló család.
x G á p j á f ö m ü v l z s g á k a napokban
megkezdődnek és arroi értesülünk, hogy
az üzemképes állapotban levő gépjárómüvek legalizálásával, melyeknek tulajdonjoga vitás, az autószakmában régen működő Pogány László autókereskedő (Varutca 4) van megbízva.
— Ötórai tsa a H u n g á r i a terraszán.
Mint köztudomasu a Hungária közkedvelt
békebeli terrasza ujbM megnyílt. A Hungária vezetősége fokozott figyelemmel áll
a nagyközönség rendelkezésére s kitűnő
italokkal, híres" konyhájával a régi békebeli nivót igyekszik biztosítani. A kellemes, árnyas terraszán mától kezdve 5 órai
tea, Káró yi Árpád zenéjével.
— A m o r i k a háborús vesztesége.
Az EpyesUh Államok hadügyminisztériuma
az Európában aratott győze'em alkalmából szerdán nyilvánosságra hozta az amerikai háborús veszteségekről szóló hivatalos k'mutást. E szerint 300-000 az amerikai hősi halottak száma, a sebesülteké
egymillió.

Raffay-étterem és kávéház
Kertmegnyltó

Dégel

Kertmegnyitá

jazz

közreműködik

Orbán Zsuzsa

A magánéletet élő
olasz király — lemondott
(Róma, május 10) A római rádió péntek reggeli adásiban beolvasta a királyiház minisz ériumának hivatalos közleményét amely szerint III Viktor Emmánuel
király csütörtökön délben 12 órakor alairta
lemondását, fia Umberto trónörökös javára.
A királyi CS 'Iád csüörtö<őn egy cirkáló
fedélzetén elhagyta Nápolyt.
A lemondás hírére a legtöbb párt értekezletet hivo t egybe a helvzet megvitatására. A Szociáldemokrata Párt kedden
reggel már közleményt bocsátott ki, amelyben rámutatott arra, hogy a király lemondása ugy tekinthető, mint menekülés a
küszöbön álló népszavazás elől. A Kommunista Párt közleménye szerint a lemondás abszurdum, miután a királv már
1944. óra visszavonult a magánéletbe.
A j u n u s 2 ára kitűzött népssavazást
feltétlenül megtartják.
' — Népbiróság előtt a szentesi
Nemzeti M u n k a központ elnöke. A
népbiróság Mirgira-tanacsa pénteken foglalkozott a népellenes bűnökkel vádolt
Kormány János szentesi lakos ügvével
Kormány Szentesen a N mzed Mu-kaközpont elnöke volt. A népbirösáe tanukat
hallgatott ki, majd mivel a vád tanul
közül sokan hiányoztak, a tárgyalást elnapolták.
— „Osztályok és osztályharc". Az
egyetemi és főiskolai hallgatók szabad
szakszervezetének tudományos szocra'is»a
munkaközössége május 12 én, vasárnáp
délelőtt fél 11 órakor tartta „Osztályok
és osztályharc" cimü vitájának második
részét. Minden érdeklődőt szivesen latnak.

— Kinevezték a szegedi egyetem
mag&ojogtanárát. Dr. Székely Istvánt,
a kolozsvári tudományegyetem nyilvános
rendes tanárát a szegedi tudományegyetem jog- és államtudományi karán a magyar magánjog tanszékére egve(emi nyilvános rendes tanárrá kinevezték,
— Lemond a j a p á n caászár. Hirohifó császár valószínűleg ugv dönt, hogv
a közeliövöben lemond — jelenti a newyorki rádió tokiói értesülése alapján,
— Elfoglak egy tolvaj takarítónőt.
Özv. Kiss Lajosné Faricas Istvánnál kapott
lakást takarítás eltedében. Kissné a húsvéti nagytakarítás a'kajmával nagy értékű
ékszereket lopott el Fa-kiséktól és megszökött. A meeinditott nvomozás során a
rendőrség bünüeyi-osztályának Szűcs detektív csoportja elfogta a tolvaj takarító
nőt. Kissné bevallotta a lopást és elmondotta, hogy az ékszereket eladta, a pénzt
elköltötte.
— Betörtek z Nemzeli Segélyben
A pén'ekre virradó éjszakán ismeretlen
lettesek betörtek a Nemzeti Segély Kálvária-utói épületébe, behatoltak az aiaesorba, ahol az étterem, a konyha az éléskamra van és elloptak tiz kilógram zsírt
nagvmsnnyi-égü szappan*, lisztet és sót
Ezenkívül a konyhaszemélyzet ruháiból is
több darabot elvittek. A rendőrség nyomoz
— Gyermeknap. Az MNDSz vasárnap délután gyermeknapot rendez a váró*
valamennyi kerületében. Minden gyermeket ezúton is nreehív és szeretettel vár
az MNDSZ. Tízéves gyermekek uzsonn*t
is kapnak. Bábszínház és gyermeksziné
szek is lesznek.

MŰVÉSZET

Szereplő változás a Sziblllben. A
színházi iroda közli, hogy a Szibill vasárnapi előadásán a címszerepet az édesanyja betegsége fo'vtán távollevő RadnAty
Eva helyett Pe'ur fika iátsza. Szombaton
az utolsó Ver bé'y-leány kerül színre,
hétfőn pedig ismét szünetet fart a színház.
Ugv látszik a hétfői szüneteket rendszeresiti akarjak. Nvifvánvalóan azért, mert
a színháznak nincs müpora. A már régen
hiábavalóan sürgetett fokozottabb és erőteljesebb munkatempó hiányának következménye ez.
— Á l l a n d ó színház Hódmezővásárhelyen Hódmezővásárhelyen lelkes fiatalemberekből álló társaság, amelynek élén
Osváth Béla fiatal uiságiró áll. állandó
színházat szervezett. Osváth Béla most
kapta meg a játszási engedélyét és a nap o k o n nyito'ta meg színházát nagy érdeklődés mellett. A lelkes fiatal direktor
kitűnő társulattal és igénves műsorral indul. Társulatának tagjai közé leszerződtetett több igen teh >'séges fővárosi szintezi. Igy például Hajnóczi Liviát aki a
Vígszínházban már jelentős sikereket aratott, Romváry Gertrudo*. Apor Noémit és
másokat. A szinház karnagya Vincze Ottó
a jónevü zeneszerző A megnyitó műsoron a .Három a kislány" cimü operett
szerepel Haller Sándor vend4gfelléptévei.
Az első nrózabemutató három egy felvonásos lesz. úgymint Shaw: „Asorsemhera". Csokonai: .Kamyóné" és Tamási
Áron : „Székely fás" cimü egvfelvonásosai.
Vájjon mikor vállalkozik ilyen darabok előadására a szegedi Nemzeli Szinbáz.

150 m i l l i á r d o t
nyerhet, ha sorsjegyet vesz

A Szegedi Általános M u n k á s Dalárda

nótadélutánt

énekszámaival
T á n c ! Z á r ó r a 2 ó r a k o r ! rendez 12-én délután fél 7 órai kezdettel az u j s z e g e d i

SZÍNHÁZ •

kultúrházban.

Szerencsekerék
sorsjegyiroda G A L L O R
ékszerészüzleiben Mikszáth K-u.7.
Sorsjegyeket 15 lg teszünk félre régi
vevőinknek.

4
— ÉpülethelyroAlMAsi
kölcsön.
Budapesten es a vidéki városokban a
baborus épületkároknak kormányhatósági
bitelek rendelkezésére bocsájtssa utján
történő intézményes helyreállitára már a
műit évben megkezdődóit. Ezt az akciót
az ujjáépitésügyi miniszter most kiadott
rendelete azokra a községekre is kiterjesztette, amelyekben az épületek 25 százaléka, illetve legalább 50 épüiet szenvedett
háborús rongálódást. A kölcsönt az adós
csak fele összegében köteles atértékeltcn
visszafizetni és a törlesztés 10 év alatt
megy végbe.
- E l l o p t á k a Rendőr SE billiárdaratalát. szerdán délután vagy az esti
órakben a Deák Ferenc-utca 22 számú
épület kapubejárata alól ismeretlen tettesek egy biliiaidasztat alvázát elviné/. Az
asztal a Rendcr SE tulajdona volt. Aki
tud róla. jelentse a Rendőrpalotában a 11.
emelet 31, szobában,

F Á R T H I R E &
Tombácc Imre nemzetgyfiléfl képviselő v a s á r n a p délelőtt 10 é r a k o r
Szatymazon kepvtjelói beszámolót
tart.
A Magyar Kommunista Párt május 12-én
vasárnap cl eleteit 11 órakorba következő
helyeken lart népgvülesi: Cyáian, előadó Krajkó Andias; Csengéién, előadó
Berár Demeter;
relsokozponton,
előadó Komócsin Zoltán.
Ujsomogyi.elepen
vasárnap délután
3 óraxor nepgyüics lesz. A gylilés keretében adjak ai ujsomogyneiep dotgozo lakosságának az uj kutat. Beszédei mond
Komócsin Zoltán elvtárs.
A MKP teisövaiosi szervezete felkéri
a kulturgarda szereplőit, hogy 12-én (vasárnap) tél 10 orakor jelenjenek ineg a
felsővárosi pariházban.
A MKP ujabb kéthetes pártiskolája.
13_án reggel fél 8 órakor kezdődik.
Minden üzemi és kerületi pártszervezet
100 tagiig 1 embert, 200 tagig kettőt
és ezenfelül három embert jelöljön. A
jelölést azonnal juttassák el a káderosztályra.

Szakszervezeti hírek

R A

Málna-,
narancs-,

citrom-,

mandarinizü

üditőiial
SZEREDAINÁL
Kárasz-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.

S

P

O

R

T

Déli öl is delegálnak jáiékveze
löket a z OB mérkőzésekre. Köztudomású, hogy a Dcikeruieti Játékvezető Testület tagjait eddig mellőzték az OB mér.
közösekre küldésuen. Kertes Mihálynak, a
SzAK agilis intézőjének sikerült Kiharcolnia, hogy a vidéken és Pesten Játszandó
mérkőzésekre egy szegedi partjelzőt is
engedélyezzenek. Ennek az eredménye az
lett, hogy felfigyeltek a kifogástalanul működő szegedi partjelzőkre. A vasárnapi
Csepel—fc.ro OB-merkőzvSekre pedig mar
szegedi játékvezetőt küldtek ki. Kern Imrét, aki a deikerü.et egyik legjobb játékvezetője. Az országos J T délról egyenlőre
négy jatéitvezetőL osztott ba az OB játékvezetői keretébe.
J u g o s z l á v i a — Csehszlovákia 2 : 0
(1:0). A jugosz.áv válogatott labdarugócsapat csütörtökön deiutáu Prágaban mintegy 50 ezer tönyi közönség elöu 2 0 aranyban győzte le Csehszlovákia csapatat.
Továbbra is Kertes Mihály a SzAK
Intézője, tegnapi számumiban közöltük
a SzAh uj iibztixarat, tévedés folytán kimaiadt a labaarugószakosztály intézőjének neve. Ezt a lisztet elismert szakerteline
es agili ása tolytan továbbra is Kertes Mi.
hály tölti be.
Egyetemi n a p m á j u s 13-én. A SzEAC
nagy.zabasu sportprogramot dolgozott ki
május 15-re, az egyetemi napra. Ezaikaiomniai jaiszak le a SZEAC—Tüzoitok
bajnoki máikózést Keri játékvezetésével,
azonkivul minden szakosztálya működésbe
lep az egyetemistáknak. Auetika, kosárlabda, vivas, asztali-tenisz, ökölvívás szelepei az egyetemi nap programjában, amelyet valószínűleg a Hunyadi-terén bonyolítanak le.

A Kertész-féle téglagyár téglagyári munkásokat vesz tel. Jelentkezni lehet a szakKözeilátási közlemények
szervezeti szekhazban
(Dózsa Oyórgyutca 8, 11. em. bai, tukári iroda).
Cukor hatóslági ára 450 millió lúlónA Famunkasok szakszervezete felhívja kint 450 millió pengő.
a munkanélküli aszta,osokat és kocsiPetróleum hatósági ára litiecenldnt
gyárickat, hogy május 11-en, szombaion
délelőtt a szaxszervezeü székházban je- 11 millió pengő.
Közellátási hivatal.
lentxezzenek,
A Textilmunkások Szakszervezete felhívja a munkanélküli koteüönó és gereoenezó tagjait, hogy jelentkezzenek a
Hivatalos közlemények
textnmunkas
szakszervezetnél
(Dózsa
Üyórgy-utca 8, I. em. bai).
HIRDETMÉNY.
A közellátás miA mérnökszakszervezet ezúton értesitiniszter 26.892—194.6. VI. 1. sz. rendetagjait, valamint az itjusági tagozatba be- lete értelmében közhírré teszi, hogy a
lépői szandekozokat, hogy a városháza mímisziter ur nem tesz észrevételt az
közg,illési termében szombat deiután 6 ellen, ha azon géperejű bérkocsLváilaLoraxor tartandó ertelmisegi gyűlésén tes- kozóknak, akik üzemüket; önhibájukon
tű etiieg vesz részt szaxszervtzetünk. Elő- kívül — gépjármű hiányában — még
adó Révai József nemzetgyűlési képviselő. nem kezdhették mcig és akiknél külöAz eioadás taigya: A magyar béke. Tekin- nös méltánylást érdiemlő körülmények
tettel arra, hogy ezen eioadas a mérnőx- forognék fenn, az engedélyezési és elés techmkusiarsadalinat a legközvetleneb- lenőrzési dioak befizetésére haladékot
bül éi inti, telhijvuk tagjainkai, hogy azon engedélyezek. Dr. Antalffy
polgárteijes szamban vegyenek részt.
mester..
A magyar vegyipari munkások szakszervezete ertesi.i tagjait, hogy május 12-én,
FELHÍVÁS. Felhívom a város belvasárnap egésznapos kiranduiast rendez és külterületén laikó hadigondozottar
a „Sarga" suandtürüöhöz, indulás reggei kat, hogy Vár-utoa 7. szám alatt a ha6 orakor a szakszervezeii széknáz eloi.
diigondiozó nyilvántartó hatóságnál' az
alábbi betűszerinti sorrendben és időben jelentkezzenek májusi járadékuk
kifizetése végett: Május 13-án az U Ü
V Z Zs, 14-én R S Sz T Ty, 15-ch M
N Nyi O O P, 16-án H I J IC L, 17-én
D E É F G Gy, 18-án A A B C Cs.
Polgármester.
Értesítem az igen iissztelt vevőimet,
hogy Fürész-u. 7 sz. alól üzletemet
Felhívom azon munkásokat, akdk a
városi mérnöki hivatal városrendezési
Osztályán 1946 március
l-től voltak
alkalmazva és jelenleg ezen hivatal álszám alá ezelőtt (Róka-u.) — nagy- tal foglalkoztatva nincsenek, hogy elállomás közelében — helyeztem át és maradt melasz^kalóriájuk átvétele célkérem további szives pártfogásukat jából a városi bérház (Széchenyi-tér
11.) udvarban levő elosztó helyiségében jelentkezzenek. Polgármester.
Raktáron tartok elsőrendű

üzletáthelyezés!

Bem fábornok-u. 10

ÁRVERÉSI
HIRDETMÉNY.
Közhírré teszi a városi adóhivatali, hogy
zálograktárában
(Tábor-utca 3.) levő
amelyet minden mennyiségben, kész- különböző ingóságok (szekrények^ éjjeli szekrények, tükrök, állványok, aszpénzfizetés ellenében árusitok.
talok, stb.) nyilválnbs árverésen a legtöbbet ígérőnek 'készpénzben május
Teljes tisztelettel:
20-án elárvereztetnek. Az árverés sikertelensége esetén az ingóságok május 28-án nyilvános árverésen, készih&séfat pénzben a legtöbbet Ígérőnek adatnak
el. Városi adóhivatal.
tüzelő- és épi'isanyagkereskedő.

pécsi meszet,

iá.

SZOMBAT, 1940 MA.JUS .11.
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SZOMBAT, május 11.
6.45: Hirek, műsorismertetés. 7,05:
Recigeli zene. 8.00: Előadás. 8.15: Orosz
szerzők muzsikája. 9.00: Az L honv. kerületi zenekar játszik. 10.00: Hirek. 10
óra 10: Hanglemezek. 10.30: Rádióiskola. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12.15:
Előadás. 12.30: Jáilü Tóth Pál szalonzenekara játszik. 13.20: Előadás. 13.40:
Angol dalok. 14.00: Hirek. 14.10: Vöröstkiereszit-közk menyek. 14.20:
Zenei
kalendárium. 14.50: Halmos János éneinek 15.15: Rádióiskala. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hirek. 16.10: Könyvszemle. 16.25: Gyermekrádió. 16.45:
Perti.q Pali cigányzenekara
muzsikál.
Közben 17.00: Viiághiradó. 17.30: Epilógusok versekben, muzsikában és szinjátéfcb.m 18.00: Hirek. 18.05: Vöröskereszt közlemények. 18.15: Operettrésa-

leíefc. 19.15: Feltaláltam a tavaszit. 19
óra 40: Kedves Kázmér. 19.50: Hanglemez. 20.00: Hirelj, sporthírek. 20.20:
ICarády Katalin Buday Dénes dalait
énekli'. 20.50: Hirek és krónika orosz
nyebvne. 21.00: Műsor ismertetés. 21.05:
Vörösteereszit-köziterricnyek. 21.15: Hangos héti híradó. 21.50: Hirek és krónika angol nyelven. 22.00: Hirek. 22.20:
Szines muzsika. 22.50: Hirek és krónika francia nyelven. 28tOO: Napi hirösztszefoglaló. 23.10: Rádió kereső hirszolgélaiL
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alackozrva is Simsovits,
szegedi rum- és likörüzemében, Mérey-utca S. n .
Telefon: 211.

A P R O H I R D E T E S E K
F o g l a l k o z á s
Bejárónő hetenként két napra jelentkezzék G ró t-palotában, Deutsch ügyvédnél.
Női aaabónegédet állandó munkára
felveszek. Bus pater-u. 28 I. em. bal.
Takarítóéi, mosást názaknál vállalok
megegyezés szerint. Oroszlán-utca 6, házfelügyelő.
Fejésbcz, lóhoz értő mindenes férfi
teljes ellátással és fizetéssel felvételik.
Galamb-utca 1.
P á s z t o r n a k való fiu, vagz leány felvétetik. Veresács-uica 45Nötlen, bentxosztos juhász kerestetik.
Érd: Biro-tanya 77. szám Deszk.
Cselédet keresek tanyára, 12 évestől
16 éves g. Érd : Kazi Feienc; Zákány 276.
Lucza kelmefestő,- vegytisztítóvállalat
Rákoczi-tár.B gróf Klebelsberg-tér és Kazinczy-utca.
Vizsgázott gépkocsivezető, szerelő,
elektroiechnikus állast keres „Műszaki
tisztviselő" jelige.

A d á s-v é t e l
Angóra, ivarérettek, hasas, fias anyák
és bakxok eladók. Tápé, Aradi-utca 3.
Legtöbbet fizetek használt bútorért,
ruhanemüet, Hivasra házhoz
megyek,
Fischof, Mikszáth Kálmán-utca 22.
Foltos a gumija ? Gondoljon a nyárra,
vegyen nyersgumiragasztöt a Vfdra-utcábau a kerékpárosnál. Üveget tessek hozni.
Kerékpárt keresek gumik nélkül pénzért vagy cserébe termesztbeni fizetésért.
Vásárhelyi-sugarut 82.
Aranyat, ezüstöt, ékszert a legjutá
nyosabban vásárolhat Salzemél, Htd-u. 8.
Aranyát, ezüstjét a régi bizalommal
hozhatja ismét dr. Berényiné ékszerészhez,
Klauzal-lér 9.
Bélyeggynj töményt, tömegbélyeget
veszek. Faius bélyegkereskedés, iskolautca 29, fogadalmi templommal szemben.
Tolókocsit beteg számára veszek
Ajánlaioknt a kiadóba „Tolókocsi" jeligére.
Eladó egy parasztkocsi, egy ökőrszeltér, lószerszámok, egy félháló és egy lánykakerékpár, Molnár- u. 10.
Gyapjúfonást, kái tolást, kötést vállalok, Fonál kapható, birkagyapjut veszek,
Szatymazi-u. 6,
Enyvet, smirglipapirt magas áron vásáról ahandóan, Fogas, Külsócaougorádisugarut 15.
Rádiócsövekért óriási árat fizet az
Amatöiboit, Kálvaria-utca és Dugonicstér sarok.
200 k b c motorkerékpár százszázalékos gumuikxal eladó, lehet borért is.
Somogyi-utca 16, 3- ajtó.
Cimbalom eladó Pulcz-u. 21,1. em. 1.
Kettő üthónapos süldő eladó. Debreceni utca 3.
Ruhaszekrény, asztal, ingaóra, férfibiclklivaz élelemért vagy pénzért eladó.
Szél-utca 6.
c s e r e

Orion rádió 2+1, konyhabútor, bádogfürdőkád, tűzhely, szekrény eladó, eícserélheiő. Szent Miklós utca 6a. em.
Eketalyfga, vasborona, hám elcserélhető kukoricaért, korpáért. Kállay-fasor 44.
Újszeged.
Egy hasas kecske elcserélhető. Paprika-utca 59.
Sötétkék mélykocsimat elcserélném
jó sportkocsiért. Daru-utca 1,
Ezer téglát cserelek tűzifáért. Retekutca 8a.
Süldőket cserélek jókarban levő kerékpárért és férfiruháért, Tapé, Zenta-u. 8.
Ezer tégla elcserélhető vagy eladó,
Sándor utca 24.
4 éves paripaló borért elcserélhető
Pásztor-u. 66.
Egy bötejü kecske férflkeréépátért elcserélhető, Vajda-u. 18.
1 hasasüsző elcserélhető lóért vagy
disznóért és angóranyulak, ketrecek süldőért, érdeklődni Kecskéstelep, Trafik.
R a s z n á l t tégla, ötméteres uj fenyőgerendák elcserelhetőx. Bánomkertsor 7.
65 literes rézüst malacért és élelemért, uj mosóteknő, gyermekálló kislibáért,
élelemért, Csongrádi-sngárut 4.
Háromévse murakanGa elcserélnetö,
ugyanott irágyá cserélhető tőrekért. Peíles utca 34.
J ó karikahajós varrógépért, tűzifáért
tűzhelyet, kerékpárt, háromhónapos. malacot cserélek megegyezes szerint, üthalom-utca 23. sz.
E g y mélv gyermekkocsi modem rédióért elcserélhető, Fodor-utca 15, em. Molnár István.
Szép rekainiét adnék jóininőségü női
átmeneti kabátért és ruhaanyagért. Kisméretű ruhaszekrény 36 os nyári cipőért
elcserélhető. Egy állitható gyermekszék
eladó. Somojyitelep 2-ik utca 21.
Elcserélhető 11 hetes malacok és
egy kisvagon trágya szemesért, borért is.
Alsóváros, Röszkei utca 18.
Brokátpaplan, ág huzat, cipők, nőstény kiskecs<ek élelemért, fáért, pénzért
eladók. Korda-sor 16.
l a k á s
Gyapjuionelat vagy malacot adnék
laká ért. Csuka-utca 21Elcseréloém szoba-konyha, speizböl
álló lakásom hasonlóért. Somogyitelep XI.
utca 660.
Bútorozott ezoba férfinek kiadó. Korda-sor 16.
Keresek Újszegeden vagy külvárosban egy kis üres szobát. Kcndy, Budapestszálloda.

Különfélék
Tüziiavágáat géppel vállalok. Nagy,
Polgár-utca 1.
M i n d e n este nyitva, tánc szombat és
vasarnap a Várkioszk (elején, a Stelánián,
a tiszaparton.
Keresek forgalmas hetven kocsmának
helyiséget, esetleg átvennék jogfolytonos
kocsmát, pékberendezés eladó, „Kocsma"
jeligére a kiadóba.
Aranyat, ezüstöt a legmagasabb áron
vesz Berta ékszerész, Kiss-utca 3. Párisi
Áruház mellett, óra-, ékszerjavitás felelősséggel.

Ízléses modern sportkocsi elcserélhető
modern rádióért vagy élelemért. Hétvezérutca 33Uj 37-es körömcipőt cserélek mélyvagy sportkocsiért. Szent Lászlo-utca 4a.
Elcssrélném Újszeged, Bethlen-u. 27.
sz. alatti utcai 1 szoba konyha, speizos
lakásomat hasonló városival, lehet kétszobás is, lehetőleg a nagykörúton belül. Kó- y*MóK szerkesztő: Gárdof SisAsrt,
í'ftlelős kiadó: Konesc László.
szó Ferenc.
Elcserélem táska Continenlál írógéKiadja:
pem, nagy tangóharmonikám, egy 110 volHírlapkiadó KEI.
tos féllovas villanymotort aranyért vagy
fózsrkcsztőség: Jókal-cfca i .
élelemért. Csikós, Oroszlán-u ca 6.
Egy borjú elcserélhető 800 négyszögöl
Telefon: 493. Es 103.
heréei t. Rozsa-utca 20.
"Kiadóhivatal: Kárászra tea f.
J ó k a r b a n levő féifi kerékpárért S hóTelefon: 323.
napos süldőt, bort, lisztet adnék. HóbiártA' Hírlapkiadó Kft, ^jymnfiM.
basa-utca 35.

