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Befejeződött a külügyminiszterek tanácskozása
Molotov, Bevin és Byrnes hazautazott
Mint az angol rádió jelenti Parisból,
(Páris, május 17.) A külügymdmsz-1
terek csütörtökön délelőtt elvi vitát a négy nagyhatalom Iriilügymi-nisztere
folytattak Bymesnek arról a javasla- végleg megállapodott abban, hogy. az
táról, hogy értesítsék a különbizottsá- értekezlet junius 15-én folytatja tagot a német kérdés -tanulmányozására nácskozásait A négy nagyhatalom külvonatkozólag. Byrnes hangoztatta, hogy ügyminisztere csütörtökön délut án kézegyáltalán nincs szó a potsdami meg- jeggyel látta el az Olaszországgal köállapodás felülvizsgálatáról.
Byrnes tött fegyverszünet feltételeit felülvizsegyébként újból szóbahozta; hogy hiv- gáló egyezmény szövegét, utána mar
ják össze az értekezletet november gánb eszéigetésre ült össze.
12-re Németország ügyében. Az EgyeAz olasz megbízottak Párásból jövet
sült Államok kormánya szerint nehéz pénteken érkeztek Rómába. Magukkal
lenne az európai kérdések zömét ren- hozták az uj fegyverszüneti szerződés
dezni anélkül, hogy valamivel szabato- szövegét. A szöveget még pénteken
sabb elgondolásuk ne lenne arról, hogy aláirta a szövetségesek olaszországi főmik a terveik a szövetségeseknek Né- parancsnoksága,
valamint
Gasperri
metországgal és hogyan rendeznék a olasz miniszterelnök.
biztonság
kérdését
Németországgal
A külügyminiszterek helyettesei máizemben.
jus 27-én ülést tartanak, hogy meg-

hallgassák az olasz álláspontot a francia-olasz határ kérdésében. Mtájus 30-án.
ugyancsak összeülnek. Ezalkalommal a
déltiroli határ kisebb
kiigazításának
kérdése kerül szőnyegre és mind az
olasz, mind az osztrák kiküldöttek ismertetik majd- kormányuk álláspontját
(Páris, május 17.)
Molotov orosz
külügyminiszter péntek reggel hét órakor repülőgépen Párosból visszautazott
Moszkvába.
(Párig, május 17.) Molotov szovjet
külügyminiszter elutazása után Bevin
brit külügyminiszter szintén elhagyta
Parist és repülőgépen Londonba ment.
Valamivel később Byrnes
amerikai
külügyminiszter repülőgépe is a levegőbe emelkedett.

A Szovjetunió ujabb ajándéka

viszonyt tartson fenn Romániával.
— A magyar-csehszlovák kérdés egészen más természetű, minthogy Csehszlovákia nem legyőzött állam. A mult évben
nem állt módunkban, hogy északi szomszédunktól határkiigazitást kérjünk. Csupán azt kértük, hogy biztosítsák a kisebbségi jogokat ama 700 ezer honfitársunk
számára, akik ebben az országban élnek,
Megbizottainknak, akiket kiküldtünk tárgyalni Prágába, a orágai kormány azt a
választ adta, hogy Csehszlovákia nemzeti
állani akar lenni, amely nem türi meg a
magyar kisebbségek jelenlétet.
Ennek következtében az ottani magyarokat vagy kiutasítják, vagy pedig, ha
nincs annyi anyagi eszkőzünk, amennyi
kell ahhoz, hogy befogadjuk őket, szel
szórják az ország határain belül.
Ezenkívül Csehszlovákia több községet követel
Magyarországtól, amelyet a trianoni szerződés a mi birtokunkban hagyott és ujabb
hídfőket igyekezett megszerezni Pozsonynyal áiellenben.
— Amikor a nagyhatalmak felhívtak
minket, hogy egyezzünk meg a csehekkel,
mi megállapödást kötöttünk, amelyeknek
értelmeben azok a szlovákok, akik azt
akarják, elhagyhatják Magyarországot és
a csehszlovák kormánynak módjában áll
a szlovák területen élő magyarok közül
ugyanannyit kitelepíteni. Körülbelül 50
ezer szlovák kivánja, nogy elhagyhassa Magyarországot és helyükre 50 ezer magyar
fog jönni.
Hátra van most még a 650 ezer magyar sorsa, akik Szlovákiában élnek és
akiket egyik percről a másikra ki lehet
telepíteni. Ez súlyos kérdé3, amelynek minél hamarább megoldását kell találni. A
nagyhatalmak és az Egyesült Nemietek
biztonsági tanácsára tartozik, hogy ezt a
megoldást emberséges és igazságos módon megtalálja.

Tizenkét dunai hajót adott vissza
a
(Budapest, május 17.) A magyar
közlekedésügy fejlődése szempontjából
rendkívül fontos és nagyjelentőségű lépés -törtért. A Szovjetunió kormánya a
szövetséges ellenőrző bizottság utján
értesítette Nagy Ferenc miniszterelnököt, hogy a Szovjetunió 12 hajót viszszaad a magyar köztársaság kormányának. Ezeket a hajókat a Vörös Hadsereg csapatai a háború alatti hadicseekmények idején a németektől zsákmányolták.
A Szovjetunió nagylelkű
elhatározása, amely a kétségkívül hadizsákmányt alkotó hajókat visszaadja, a magyar folyamhajózásra nézve
annyit jelent, hogy ezzel együtt a bé-

kebeli hajólétszámnak negyedrészét biztosítani tudjuk a magyar Dunán. Egy
évvel ezelőtt — mint ismeretes —
egyetlen hajó sem közlekedett a magyar folyókon. A szovjet kormány »'•
tal visszaadott hajók között van egy
önh-ajtóerejü uszály, egy „Tabán" nevü
utasszállító hajó, nyolc árut szállító
uszály, két tartályhajó. Az uszályok
hétezer hordképességet jelentenek
a
magyar hajózás szempontjából. Ezekkel a hajókkal biztosítani tudjuk, hógy
kemoly árucsereforgialom bonyolódjék
le a magyaa- folyókon magyar zászló
alatt.

A párizsi magyar követ nyilatkozata
a külügyminiszterek Magyaroszágra
vonatkozó határozatairól
(Pária, május 17.) Atier Pál, a nemrégiben Parisba kinevezett magyar követ a francia félhivatalos hírszolgálat
szerkesztője előtt kifejtette,
milyen
okok szólna k amellett, hogy azit a megoldást, amelyet a négy külügyminiszter az erdélyi kérdésnek és a csehszlovákiai magyar kisebbségek
ügyének
rendezése céljából javasolt, újból tanulmány tárgyává tegyék, még a békeértekezlet egybeülése előtt.

nokkal; aki-le magyar területen maradnak. A négy külügyminiszter ennek a
felfogásnak nem adott helyet. Reméljük azonban, hogy ez a sajnálatos döntés nem végleges. Mindenesetre a világ
nyugodt
lehet, hogy
Magyarország
igazságosan bánik azokkal a románokkal, akik határainkon belül élnek és
minden tőle telhetőt megtesz, hogy jó-

— A négy külügyminiszternek az a
határozata — mondotta a magyar követ —, hogy a trianoni szerződéshez
Tartja- magát s amely
megállapította
a határvonalat Románia és Magyarország
-között,
igen
élénk
visszahatást -keltett hazánkban; A mi álláspontunk nem soviniszta alapon áll,
mi csupán azt akarjuk, hogy a Dunamedencében tartós békeviszoniyok létesüljenek. Ha Európának ez a része a
demokrácia igazi szellemétől lenne áthatva, a magyar kormány nem vetné
fel a kisebbségi kérdést. Sajnos, nem ez
az eset.
Többmillió
ember
sorsa forog kockán. Ebből a nézőpontból
történt, hogy felhívtuk erre a kérdésre a nagyhatalmak figyelmét. Tudjuk
például, hogy Jugoszláviában
a kisebbségekkel jól bánnak. Nincs rá ok,
hógy ez ne legyen igy Romániában és
Csehszlovákiában-. Azt javasoltuk, hogy
Erdély felosztása u-gy történjék, hogy
azoknak a magyaroknak a száma; akik
'. emán területen maradnak, körülbelül
cgyenlőek legyenek azokkal a romá-

A Nemzeti Bizottság táviratilag üdvözölte
a hazatért Károlyi Mihályt
(Szeged, május 17.) A Nemzeti Bizottság pénteken délben dr. Donászy
Kálmán elnökletével' ülést tartott.
A cséngelei Nemzeti Bizottság átiratot intézett a szegedi Nemzeti Bizottsághoz, ebb-en kéri, támogassák a
Nemzeti Parasztpárt csengelei ifjúságénak azt a kérését, hogy apják át részére az ottani vol-t levente o tthont. A
Nemzeti Bizottság elhatározta, hogy: a
leveruteotthont a Nemzeti Parasztpárt
ifjúságának javasolja használatra átadni, azzal a feltétellel, hogy a parasztpárti ifjúság adjon benne helyiséget a többi ifjúsági szervezeteknek is.
Ismertették az OTI budapesti központi igazgatósága üzemi bizottságának
leiratát. Közli a leirat, hogy az üzemi
bizottság a Szabad Népből értesült Mayer Antal nyugalmazott OTl-igazgató,
szegedi népbirónak Mihdszenthy her-

8t A P l j . A P J

A

tasson az iparosságnak néhány városatyai mandátumot
a törvényhatósági
bizottságban, meri nincs aki megvédje
a kisiparos erdékeket. A Nemzeti Bizottság megállapította, hogy valamenynyi párt tagjai közölt bőven
vannak
kisiparosok, akiknek módjukban) van
felszólalni az ipaa-osérdekek mellett
Különben is az ipartestület kérése nem
teljesíthető, mert erre a törvény nem
ad módot.
Dr. Lajos Sándor egyetemi magántanár beadványával kapcsolatban nagyobb vita keletkezett az egyetemi igazolások körül. Lajos magántanárt az
egyetem igazoló bizottsága nem igazolta; Mivel dr. Lajos az OTlt-nál és a
MÁV-nál is -rendelőorvosi teendőket
lát el, a társadalmi igazoló bizottsághoz is benyújtotta igazolási kérelmét
Itt feddéssel igazolták és meghagyták
állásaiban. Dr. Lajos Sándor most azt
kérte a Nemzeti Bizottságtól, hogy második igazolását ismerje el érvényesnek
Papdi György elvtárs hozzászólásában kijelentette, hogy az egyetemi igazaié bizottság határozatai a népbiróság
megállapítása és és Riesz igazságügyminiszter előtte tett kijelentése szerint
szabálytalan
módon
hozattak,
tehát
nem ismerhetők el érvényeseknek.
Dr. Kertész Béla és dm. Vén Imire
hozzászólása után Bernáth András elvtárs is Lajos Sándor kérése mellett
foglalt ál-lást, ezért a Nemzeti Bizottság második igazolását ismerte el érvényesnek.
A napirend letárgyalása után Papdi
György elvtárs javasolta, hogy a Nemzeti Bizottság intézzen táviratot Károlyi. Mihályhoz 27 évi száműzetésből
való hazatérése alkalmából. A Nemzz.c
Bizottság a javaslatot nagy lelkesedéssel elfogadta.
Dombi Béla elvtárs, a Szociáldemokrata Párt végrehajtó
bizottságának
javaslatát terjesztette
elő.
Eszerint,
mivel a közelmúlt fasiszta diákösszeesküvései szinte kizárólag egyházi iskolákból indultak kí, szüksége lenne,
hogy végrehajtsák azt a
rendeletet:
amelyik iskola fenntartási költségeit
tuJnyomófészt az állam adja, menjen
át az állam tulajdonába, ügy a fokozottabb állami ellenőrzés alatt megelőzhetők lennének) a dnákiösszeesküvésok. A Nemzeti Bizottság elhatározta,
hogy a Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottsága javaslatának értelmében felterjesztést intéz a kultuszminisztériumhoz.

Mtrnnich Ferenc
a budapesti uj főkapitány
(Budapest, május 17) A Világosság értesülése szerint a lémondott Sólyom
László helyébe Münnich Ferenc pécsi főispánt nevezték ki budapesti főkapitánnyá. Ezzel egyide üleg megtörtént az
az uj vidéki főkapitány kinevezése is Komáromi László pécsi rendőrszázados szejnelyében, akit egyidejűleg rendőraltábornaggyá léptettek elő.

ülésezik a biztonsági tanács

cegprímás
különböző
megnyilalkozá(Newyork, május 17) A biztonsági tasáival kapcsolatos reakciós kijelentésé- nács ülése csütörtökön délután 3 orakor
ről, amely a szegedi népbiróságon za- • megnyílt. Az ülésen Gromikó is megjelent.
varokat idézett elő. Kéri az üzemi biA biztonsági tanács az ügyrendi bizottzottság a szegedi Nemzeti Bizottságot, ság jelentését tanulmányozta. A 33 beteraz ügyről terjesszen fel részletes jelen- jesztett ügyrendi szabály közül a tanács
tést'a Mayer Antal ellen megindítandó 13-at elfogadott,
esetleges vizsgálat céljából. A Nemzeti.
Bizottság elküldi jelentését
A főispán átiratai arról értesítette A aemxethöxi n a g y t ő k e rejtelmei s
a Nemzeti Bizottságot a tanfelügyelőségtől nyert adatok alapján, hogy a Angol vállalatok összeköttetése
dolgozók iskoláját, nem látogatják elea németekkel
gén. Kéri a főispán a Nemzeti Bizottságot, a pártok körében csináljon pro(London, május 18) A Ruhr-vidéki brit
pagandát a dolgozók iskolájának.
A katonai hatóságok olyan bizonyítványokra
Nemzeti Bizottság fel fogja hívni a bukkantak, amelyek szerint egyes angol
pártokat, hogy tagjaik között propa- vállalatok a háború alatt semleges országokban levő vállalatok uján összeköttetésgálják a dolgozóik! iskoláját.
Az ipartestület azzal a kéréssel fer- ben állottak a németekkel. A vizsgálatot
dült a Nemzeti Bizottsághoz, hogy jut- folytatják.
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Negyvennyolc millió a kenyér
(Ssegeii, máius 17) A különböző ártényezők nagymérvű emelkedése folytán
szükségessé vált a kenyér szegegi árának
újbóli magállapitása. A kenyérmegállapitó
bizottság először 52 millió pengőben állapította meg a kenyér fogyasztót árát,
majd hosszas tanácskozás után 48 millióban állapodtak meg. Mától kezdve tehát
43 millió pengő 1 kilo kenyér.

Kedvezőbb kiőrlési arány
engedélyezését kérik
a szegedi malmok
(Szeged, május 17) A szegedi Malmok
Szabadszervezete beadványt intézett dr.
Pálfy György közellátási kormánybiztos,
főispánhoz és elpanaszolta, a gabona
kiőrlési aránya Szegeden olyan rossz, hogy
a gazdák nem viszik szegedi malomba
őröltetni gabonájukat, hanem tanyai kis
malmokban őrletik meg feketén. Kérte a
föispónt, járjon közbe a közellátási mi.
nisztériumban kedvezőbb kiőrlési arány
megállapítása érdekében. A malmok javaslata az, hogy a búzánál 78. a rozsnál
73 legyen a kiőrlési arány. Ez 15 százalékkal jobb, mint a jelenlegi,
A .őispán pártolólag terjeszti fel a
kérelmet a közellátási miniszterhez.

Óránkint 1500 kilométer
(Insbruck, május 17) A francia biztonsági rendőrség egy északtiroli tóban megtalálta a Messersclimidt-gvár egyik rakétahajtású motor modelljét. Ennek a Messerschmidt-motornak tömeggyártását Németország összeomlása miatt meg sem kezdhették s egyetlen kész példányát az északtiroli Reitti mellett fekvő tóba sülyesztették. A felderítők kitűnő állapotban tanálták meg a gépet. A szakértők ugy gondolják, hogv ezzei a motorral a repülőgép óránkint 150J kilóméteres sebességet érhet el.

Népbiróság elé került
Csongrádmegye gettózó
alispánja
(Szeged, május 17) A népbiróság Komtóssy-tanácsa pinteken tárgyalta a népellenes bűntettekkel vádolt dr. Dobai Andor,
Csongrád vármegye
volt
alispánjának
ügyét. Dr. Dobai Szentesen a gettót olyan
helyen jelölte ki, a vasút mellett, ahol a
légitámadásoktól legjobban tartani lehetett.
A zsidóellenes rendeleteket a szabályokon
túlmenően hajtatta végre. A helyi Turul
Bajtársi Szövetség patrónusa volt és a
Magyar Élet Pártjának a tagja. A tárgyaláson a tanuk nagyrésze ternelöen vallott.
Dr. Pártos Imre nepügyész bizonyitáskiegészitési indítványa után a vádlott több
mentötanu megidézését kérte, A népbiróság elrendelte" a bizonyitáskiegészitést és
a tárgyalast elnapolta.

József és Albrecht főherceget
kikéri a magyar kormány
(London, május 17) A németországi
amerikai hírszolgálat jelentése szerint a
Bécsen keresztül Franciaországba utazó
Riesz István magyar igazságügyminiszter
kijelentette: a magyar kormány azzal a
kérelemmel fordul a francia hatóságokhoz,
hogy adják át Habsburg József főherceget,
valamint Albrecht főherceget a magyar
igazságszolgáltatásnak. A jelenleg Franciaországban élő két főherceget á magyar
népbiróság elé állítják. Az igazságügyminiszter kijelentette még, hogy József főherceget a németekkel való együttműködéssel, Albrechtet pedig nácipropagandatevékenység kifejtésével vádolják.

' egy kétéves koronás kancacsikó egy pár jármos ökör.
Rákóczi-utca 11 szám.
Fájdalommal tndatjuk, hogy szeretett édesapánk

Wemner Antal
május 17-én elhunyt. Temetése 19-én
4 órakor a Gyevi-temető halottasházából. Gyászoló család.
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A rókusi munkáspártok
kezdeményezésére a hazatért hadifoglyok is igényelhetnek házhelyet

Dr. Sztodolnik László elvtárs
a
Délmagyar ország munkatársának adott
nyilatkozatában külön is kifejtette,
hogy mindenben a beszédében meghatározott elvek szerint kiván működni
•és a demokrácia
elveinek jogi téren
való teljes alkalmazását szeretné megHatvan tagu küldöttség sürgette a házhelyosztás
valósítani. Egyébként a helyi viszonyokat kivárja közelebbről ás tanulvégrehajtását
mányozni és minél alaposabban megis(Szeged, május 17.) A Délmagyar- pedig a lehető legrövidebb időn belül merni. hogy ezáltal is a legmegfeleország tegnapi számában követeltük, minden juttatott kapja
meg. Szeged lőbb joggyakorlat kialakítását tegye
hoigy a szegedi házhelykiosztást most dolgozói nemcsak kérik, de követelik lehetővé.
már a legsürgősebben végre kell haj- is, hogy a legrövidebb időn belül keztani. Az érdekelteik szemében az egész dődjön meg az osztás. Ha a házhelyakció ugy tűnik, mintha el akarnák igénylők ugy látják majd, hogy ismét
Letartóztattak két
„felejteni".
huza-vanával odázzák el a végrehajeszközökkel kényMiután az igénylők nagyrésze a ró- tást, ugy erősebb
fiatalkorú feketézőt
kusi városrészben lakik, a M K P kez- szerítik a hivatalt munkája elvégzé(Szeged, május 17) A szegedi gazdademényezésére pártikozi értekezleten a sére. •
két munkáspárt foglalkozott a kérdésHalász György elvtárs után Bárá- sági rendőrség pénteken délelőtt két fiatalsel. A két munkáspárt mintegy 1200 nyi János beszélt, aki mindenben korú feketézőt fogott el a Tisza Lajosaláírással memorandumot
készített, egyetértett az előtte szólóval és csak körut feketepiacon. Egv nincérlegény és
melyet pénteken a déli órákban nyúj- annyit fűzött hozzá, hogy a bizottság egy timárregéd hódmezővásárhelyi lakostottak át a földhivatalbani
akadályozzon meg minden esetleges tól vásárolt ugyanis kenyérjegyet és az
azon veit kenyeret kilónkint százmillió
A hatvantagu küldöttséget
Halász bosszút vagy rombolást, amit a régi pengős áron árusította. A gazdasági renda
Gyöngy, a M K P rókusi szervezetének tulajdonosok esetleg elkövetnének
őrség nyomozói tettenérték őket és azontitkára és Bárányi János, a Szociálde- nemzeti vaigy-oht képviselő földön.
nal őrizetbe vették, maid pedig további
Dr, Kolozsvári (jegyző bejelentette,
mokrata Párt rókusi szervezetének aleljárást indítanak ellenük.
elnöke vezette. A küldöttséget, dr. Ko- hogy a bizottság szombaton délelőtt
lozsvári, a Szegedi Földigénylő Bizott- már munkához is lát, hogy a jogosultak a lehető legrövidebb időn belül
ság titkára fogadta.
Dlákpanasznap
Halász György átadta a memoran- megkapják a birtoklevelet, míg magát
dumot és a kővetkezőkben vázolta a a házhelyet a termésbetakaritás után
(Szeged,
május 17) Érdekes ötlet megháziigénylök álláspontját. Kivétel nél- vehetik birtokba. Dr. Kolozsvári ezen- valósításán fáradozik a MKP Belváros ff,
kívül
bejelentette,
hogy
a
küldőittségkül valamennyi házhelyigénylő felhászervezete. Á közeli napokban párthefyiborodással vette tudomásul, hogy egy nek azt a kérését is magáévá teszi a ségükben úgynevezett . diáknanasznapot"
jegyző hiánya miatt húzódik el ez a bizottság, mely szerint a szegénysor- akarnak tartani. Erre mindé iskola növenkérdés ilyen sokáig. Örömmel üdvöz- suak és a hazatért hadifoglyok kér- dékeit meghívják, hogv módot adjanak a
lik. hogy a házhelykiosztás körül már vényben utólag is igényelhetnek ház- diákoknak sérelmeik, bajaik előadására.
megindult a kezdeményezés a hivatal helyet A bizottság — fejezte be beszé- Elpanaszolhassák, mi az, ami elöttüx értrészéről is. Az igénylők azonban elvár- dét dr. Kolozsvári — munkájában ra- hetetlen, aggályos, furcsa.
ják, hogy radikálisan fognak dolgozná dikális lesz és igyekszik, hogy a leheA diákok egy nekik teljesen uj világba
Az igénylők között sok háztulajdonos tőség szerint minél, több házhelyet osz- csöppentek bele, ahol minden szokatlan,
'; van, azonban azt .követelik, hogy az szon szét
ellenkezője annak, amit eddigi életük alatt
osztásnál előbb a sokgyermekes csaláA rókusi munkáspártok
együttes beléjük neveltek. Sajnos, vezetőik is tévdok kapjanak házhelyet. Tegyék lehe- akciója szép sikerrel járt és sok sze- eszméken nevelődtek és még ha akarnák
tővé. hogy a hazatért
hadifoglyok gény hazatért hadifogolynak biztosítja sem tudnának kellő felvilágosítást adni.
utólag is igényelhessenek. A birtokivet a házhelyjuttatást.
E „panasznapot" ugy képzelik, hogv most
a diákok adják fel a kérdést és a meghívott nedagógusok. orvosok és politikusok adják meg a választ. A diákság örömmel készül e napra, mikor ők vizsgáztathatják a felnőtteket.

A z élet fejlődésének
megfelelő uj joggyaklatot kell teremteni

Elfoglalta

hivatalit

dr. Sztodolnik László elvtárs, a szegedi
törvényszék uj elnSke

(Szeged, május 17.) A szegedi törvényszék pénteken délben teljes ülésre
ült össze, hogy ünnepélyes keretek között iktassa be hivatalába dr. Sztodolnik László elvtársat, a törvényszék uj
elnökét1.. Az ülést dr. Hódy István törvényszéki tanácselnök nyitotta meg.
Sztodolnik László a jelenlevők nagy
tapsa után dr. Hódy István kezébe
tette le a hivatali fogadalmat a magycr köztársaságra. A fogadalomtétel
után elsőnek dr. Hódy István a bíród
kar nevében köszöntötte, mint az ország legnagyobb vidéki városának törvényszéki elnökét. Szerencsét kivánt
működéséhez és a birói kar legmeszszebbmeruö támogatását igérte meg.
Dr. Mecsér József elvtárs, a szegedi
államügyészség vezetője
az államügyészség előadói, fogalmazói), segédtiszti és altiszti kara nevében üdvözölte, dr. Serényi György pedig a népügyészség helyettes vezetője. a közalkalmazottak szakszervezetének szegedi
igazságügyi alcsoportja, valamint a
népügyészség nevében köszöntötte az
uj elnököt.
Az üdvözléseket dr. Sztodolnik elvtárs közvetlen szavakkal köszönte meg
és különösen önömét fejezte lü, hogy
az üdvözlők sorában otHathatta a szakszervezetet is. A továbbiakban a demokratikus birói kar magatartásáról
beszélt és kifejtette, hogy a demokratikus bíróság tagjainak nemcsak lehet,
de kell is politizálnia. Politikán azonban a nép sorsával való őszinte törődést, a helyzetébe, körülményeibe való
illeszkedést és ennelc értelmében történő cselekvést kell értenünk.

— a bírónak a társadalom lelkiismeretének kell lennie — mondotta —,
mert előtte tárulnak fel az emberi sorsok, családi és emberi tragédiák, de
ugyanakkor aljasságok is a
maguk
igazi valójában. Ezért a biroknak ismerniök kell a nagy társadalmi és gazdasági összefüggéseket, hogy ennek
alapján a jog válóban a közösség erkölcsi tudata legyen.
Rámutatott Sztodolnik elvtárs arra,
hogy a . gazdasági szükségszerűség
uj
társadalmi rendet teremtett,
ennek
megfelelően tehát a bíróságnak is uj
közösségi tudatot
kell
kialakítania.
Szükség esetén uj joggyakorlatot is
kell teremteniük, mert a jognak együtt
kell haladnia mindenkor az élet fejlődésével.
Beszéde végén megvilágította, hogy
a biró is állástfoglal az országéiütés
kérdésében, akár
belép
valamelyik
pártba, akár nem. Az előbbiekben körvonalazott politizálás mindenki számára egyaránt kötelező és kötelesség,
mert csak így válik lehetővé egy jobb.
emberibb,
nyomorúságtól,
háborútól
mentes jövő biztosítása. Ezt a demokratikus szellemet szeretné a törvényszéken is megvalósítani, hogy az emberek az igazi demokráciának megfelelően egymás mellé rendelve érezzék
magukat
és egymásnak
mindenkor
hasznos, munfcástársai legyenek.
A szegedi törvényszék uj elnökének
nagyjelentőségű szavait az egybegyűltek nagy tetszéssel és tapssal fogadták,
majd a pénteki teljes ülés ezzel véget
ért.
,

SZERDAHJELYI LÁSZLÓ
hegedűművész hangversenye a Belvárosi Moziban
május

19-én d e l e l ő t ! 11 ó r a i

kezdettel

kiadóhivatalában

Fegyverrejfegefőket fogott el
a szegedi rendőrség
(Szeged, május 17) A szegedi rendőrség politikai osztálya állandó tanyai ellenőrzéseket folvtat, hogy esetleg a tanyavilágban megbújó fasiszta szervezkedőket
azonnal elfogja és megfelelő megtorlásban részesítse. Ennek érdekében a fegyverrejtegetökkel szemben a legszigorúbban
jár el.
A legutóbbi ellenőrzés során Kazi
István
Zákány-kapitányság 276- szám
alatti lakosnál két pisztolyt találtak töltényekkel egvütt, Király Benő Zákánykapitányság 553. szám alatti lakosnál pedig
jó állapotban levő leventepuskára akadtak.
A fegyverekit mindkét helyen azonnal elkobozták és mivel többszöri hírlapi és
egyéb felszólításra sem szolgáltatták eddig
be. a rendőrség politikai osztálya mindkettőjük eilen internálási eljárást tett folyamatba.

Szakszervezeti hirek
A Hírlapterjesztő munkások Szakszervezete 18-án, szombaton délután 3 órakor
taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad
Szakszervezete felhívja az utazó- és ügynök kartársakat, hogy 18-án, szombaton
délután 4 órakor saját érdekükben jelenjenek meg a szakszervezett székházban
(Dózsa Gv.-u. 8, f. em).
A Bőripari Mukások Szakszervezete
18-án, szombaton délután 5 órakor vezetőségi ülést tart a szakszervezett székházban.'
A Gépészek Szakszervezete május 18 án,
szombaton délután fél 6-kor taggyűlést
tart a szakszervezeti székházban.
A Magánalkalmazottak Szakszervezete
felhívja a tagdíjhátralékban levő tagjait
hátralékuk sürgős rendezésére, ellenkező
esetben a kéthavi tagdíjjal hátra ékos tagokat kénytelenek leszünk tagjaink sorából törölni és azok a Szakszervezeti Tanács határozata értelmében más szakszervezetbe sem léphetnek be.
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Május 18-án délután 6 órai kezdettel a Kálvin-téri székházban
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Shakespeare
gyűlés lesz. Ezen a gyűlésen az összes pártszervezetekben és tömegszervezetekben működő 24 éven aluli elvtársak tartoznak megjelenni. a S z e g e d i N e m z e t i S z í n h á z b a n :

NAPIREND
Május 17.
Nemzeti Szinház: 7-kor: A vihar.
Díszbemutató.
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnegyed 6 és fél 8-kor: Csattan a csók.
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8
órakor; A vén leány.
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és
fél 8 órakor: AJgir.
Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7
óráig.
Egyetemi könyvtár nyitva 9-től délután
4 óráig..
Muzeum zárva.
Szolgála UM gy ágy szertára*
Otrle Jenő Klauzál-tár 1, Jusst Frfjgafi Petőfi Sándor-sugárul 41b', T8HU Márton Oaoagrádl-augámt U
— Aa
adópengS
m á j a s lS-&a
4400 pengő. — Ezer a d ó p e n g ő 8.40
mlllpengő.
K é r j ü k t. Előfizetőinket, hogy a
tápok snlyos anyagi helyzetére való
tekintettel ar előfizetési d i j a k a t mindenkor előre (tehát legkésőbb hétfői
napon) a k l h o r d ó k n a k kifizetni szl
veskedjenek, mert csak Így á l l mód u n k b a n a l a p z a v a r t a l a n kézbesítését biztosítani.
Kiadóhivatal
— Időjárásjelentés. Várható időjárás
szombat estig: Mértékelt szél. felhőátvonulások, többhelyen záporeső, zivatar. A
hőmérséklet alig változik.
— A vidéki i ő k a p l t á n y s á g helyettes vezetője Szegeden. Dr. PászkánKunódy Ferenc rendőrvezérőrnagy a vidéki
főkapitányság helyettes vezetője pénteken
icagel Szegedre érkezett, hogy megtekintse
a szegedi rendőrség működését. Előre• áthatóan két napig tartózkodik Szegeden.
— Elutasított újrafelvételi kérelem.
A népbiróság Margita-tanácsa pénteken
tárgyalta a jogerősen három évi börtönbüntetésre itélt Sebők Antal perujrafelvételi
kérelmét. Sebőköt annakidején szélsőséges nyilas beállítottsága miatt Ítélték el.
A népbiróság a vádlott kérelmét elutasította.
. ,
— M e g a l a k u l t a nyugatosok bar
n á d i k i g a z o l ó bizottsága. A nyugatosok igazolasa annyira igénybe veszi az
igazoló bizottságokat, hogy két igazoló
bizottság már nem győzi a munkát. Most
magalakult a nyugatosok harmadik iga
zoló bizottsága is.
— J n o l n s 17-én ölést tart a szám o n k é r ő szék. Dr. Pálfy György főispán
junius 17-ére összehívta a számonkérő
szék gyűlését. Az ülésen a városi ügyosztályok vezetői beszámolnak a vezetésük alatt álló hivatal munkájáról.
_ Kecsketolvaj. Nacsa Gergely, Vitéz-utca 25. szám [alatti lakos jelentette
a rendőrségen, hogy két kecskéjét háza
elől ismeretlen tettes elhajtotta. Kisleanya
látta, amint egy magas fiatalember hajtotta Uj3zeged felé a kecskéket, de nem
szóit neki. A rendőrség nyomozást indított a kecsketolvaj kézrekeritésére.
x Tánc. Ma szombaton este 7 órától
az lparies ületben.
— Szé esi György né jelentkezzék a
MKP központi titkárságánál (Arany |ánosutca 2). ahol átveheti hadifogoly hozzátartozójának címét.
X Halálozás. Tóth Gyula vendéglős
értesít mendenkit, hogy 1945. május 29-én
Kiskunhalason hősi halált halt drága jó
fia Tóth András rep. szkv t hazahozattam,
május 19 én délután fél 3 órakor a belvárosi temető kupolacsarnokából helyezik
a családi sírboltban örök nyugovóra.
— Ismeretlen tolvajok. Kasza Mihály, (íemes-utca 29. szám alatti lakos
házáról pénteken reggelre ismeretlen tettesek ellopták 3 méter hosszú vizvezető
csatornájál. A rendőrség nyomoz. — Vékes Jenőné, Báró |ósika-utca 29. szám
alatti vasöntödébe helyezte el kerékpárját.
Reggelre azonban a kerékpár nyomtalanul
eltűnt A rendőrség nyomozást indított.
— M a este 8-kor reggelig tartó tánc
a móravárosi MaDISz-székházában. (Petőfi
Sáhdor-sugut).

AiKisgazdapári nam vett részt hivatalosan a szegedi
közalkalmazottak tüntető nagygyűlésén
Or. Mecsér József elvtárs nyilatkozata
(Szeged, május 17.) A Szegedi Kis
Újság május 16-ii számában foglalkozott
a közalkalmazottak szegedi nagygyűlésével és ennek során a közalkalmazotti szakszervezet helyi csoportjának
elnökét: dr. Mecsér József elvtársat
olyán színben tüntette fel, mintha elnöki jogkörével a gj ülésen visszaélt
volna és a Kisgazdapárt szónokának
nem a'kart volna szót adni. A Délmagyarország munkatársa erre vonatkozóan megkérdezte dr. Mecsér Józsefet
és azt a felvilágosításit kapta, hogy
amikor a gyűlésen a Kisgazdapárt hevében jelentkező ismeretlen férfihallgatónak Mecsér József a hozzóiszólást
nem engedélyezte, csupán a gyűlés
rendjét kívánta megtartani és magatartása nem a Kisgazdapárt ellen irányult.
— Ha ugyanis a Kisgazdapárt szegedi csoportja — mondotta Mecsér elvtárs — előre bejelentette volna a felszólaló személyének pontos megjelölésével. hogy a gyűlésért fel akar szólalni, akkor hivatalosan meghívtuk volna
a Kisgazdapárt
megbízottját
gyűlé-

a Kis' Újság támadására

sünkre és a öbbi előadóval egy ütt az
emelvényen, az előadói asztalnál foglalt volna helyet. Természetesen ebben
az esetben módot nyujtottunk volna
arra is, hogy az illetmények rendezésével kapcsolatos
áUáspontjéit kifejthesse. A nagygyűlés kezdetéig azonban
a Kisgazdapárt semmiféle ilyen irányú
szándékát nem jelentette be, ezért a
nagygyűlés vége felé a hallgatóság sorai közül szólásra emelkedett és számomra ismeretlen Lévai nevű ur jelentkezését niem fogadhattam el.
Nyilatkozata további részében Mecsér József elvtárs kijelentette, hogy
továbbra is fenntartja a gyűlésen tett
kijelentését, amely szerint a nagygyűlés nem> politikai jellegű pártgyülés
volt, hansm szakszervezeti gyűlési Erre pedig csak ia részvételi szándékát
előre bejelentett két munkáspárt helyi
vezetőségét hívták meg, márcsak annál a szoros kapcsolatnál fogva is,
amely a szakszervezetele és a munkáspártok között fennállt a szakszervezetek létrehozásáért és ma is fennáll a
közös céléként folytatott küzdelemben.

Az MKP szervezeteinek versenye is lesz
a május 19-i agitáciés nap
(Szeged, május 17) A MKP szegedi den hát«ógondolat nélkül szolgálja a depártbizott-ága és tagjai nagy és felelősség- mokráciát, vagy olvat, amelvik csak cételjes munkára vállalkoztak május 19-én. gérül használja a demokráciát. Sajtónkon
A szegedi kommunisták felkeresik polgár- keresztül van alkalma a 'nagyközönségnek
munkát,
társaikat, hogy közvetlenül megbeszéljék legjobban megismerni azt a
elképzeléseiket az országéoitésröl és a melyet pártunk a nemzet szolgálatában
végez.'
sürgős tennivalókat állapisák meg.
Az MKP, mint a demokrácia legébeSzeged város valamennyi polgárának
rebb őre nagy súlyt fektet rá. [hogy min- alkalma lesz meggyőződni, hogy pártunk
den ténykedésében a nemzet érdekeit kép- milyen féltő szeretettel védi fiatal demoviselje. A vasárnapi agitációs nappal kap- kráciánkat és milyen fáradságot nemismecsolatban nemes versengés alakúit ki a röen segíti annak fejlődését.
szegedi szervezeten belül. A verseny háUgv gondoljuk, hogy Szegeden még
rom pontból áll, az e'sö: melyik szerve- sohasem volt méreteiben olv nagy és
zet mozgósítja a legtöbb tagot az agitá- jelentőségében olyan fontos po'itikai megcióra, a másik: melyik szervezet látogatja mozdulás, mint a vasárnapi agitációs nap.
meg a legtöbb lakást és végül, de nem Őszintén és gátlásoktól mentesen lesz alutolsósorban ki gvüjti a tegtöbb előfizetőt kalma a polgárságnak megbeszélni az
a Szabad Népnek és a Délmagyarországnak. I MKP"párttagjaival ^mindazótet T 7enn£
Nagyon fontos, hogy müven hírlapokat J valókat, melvekkel a sokat emlegetett "neolvas a nagyközönség, olyat amelyik min-1 hézségeket ki lehet küszöbölni.
_

_

_

— Kitűnően sikerült
növendékhangverseny a Zeneiskolában.
A
Városi Zeneiskola csütörtökön kitűnően
sikerült, nagy fejlődésről tanúskodó növendékhangversenyt rendezett.
Először
szerepeltek a nyilvánosság előtt a gyermekóvoda növendékei, tanulságot téve róla,
hogv ez az intézmény a zenei nevelés elindításánál elsőrendű szolgálatokat tesz.
Renyé Anna és Selleiné Frank Lili tanárnők minden dicséretet megérdemelnek
munkájukért A zenetanulók sorából kiemelkedett az igen tehetséges hegedűs:
Szekszárdi Tamás, a szépen fejlődő hangú
Márki Júlia, két tehetséges zongorista:
Láng Etelka és Pohr Edit, továbbá Rácz
Zoltán, akinek csellójátéka tanúskodott
nem mindennapi talentumról. A jól sikerült hangverseny nagy sikerét jelenti a
Kollár Pál igazgató vezetése alatt szépen
fejlődő zeneiskolának, továbbá a tanári
kar tagjainak: Gábor Arnoldnénak, Zucker
Hildának, dr. Kertésznének, Kőrffy Endrének,
dr. Bel le Ferencnek,
Kertész
Máriának, Jónásné Bárányi Ilonának és
Rozsos Antalnak.
— Berekedlek a szereplők — elm a r a d a z Ujságfráottkon 50. jnbllári« hangversenye. S. Papp Júlia, Érdy
Pál és Garay Ernő operaénekesek berekedtek, ezért az Ujságiróotthon vasárnap
délután 6 órára hirdetett 50. jubiláris hangversenye elmarad. Helyette a milanói Scala
szereplőivel a Troubadurt közvetítik hanglemezről.

a Szürke Könyv szerzője „ E i s ő v á l a s z u l " cimen előadást tart a külügyminisztérium titkos aktái alapján.

Az államosított szegedi szinház első
szezonjának végefelé közeledünk. A lezajlott idény csak csonka szezonnak
számit; a késői kezdés, a téli kényszerszünet alaposan megkurtította a
játszás időtartamát. El kell fogadnunk:
nagyrészt ez az oka, hogy az igazgatóság nem tudta megvalósítani terveit,
nem tud1!a kibontakoztatni programját. Minden jogos mentség mellett ls
sötét folt volt azortban eddi® Nemzeti
Színházunk szinlapján a
klasszikus
műsor hiánya. Klasszikus műsor nélkül nemzeti színház el sem képzelhető.
A szezonvég meghozta végre az első
klasszikus előadást. Ez annál örvendetesebb, mert mindjárt a legnagyobb
klasszikus drámaíró: Shakespeare müvével köszönt ránk. Shakespeare nem
idegen iró a magyar színpadon. Vörösmarty, Petőfi, Arany,
Szász
Károly.
Babits konzseniális fordításai oly közel hozták a magyar közönséghez, hogv
egy évszázadon keresztül szinte a hi
ányzó nemzeti drámát pótolta színpadjainkon és úgyszólván magyar klaszszikussá vált.
Szeged számára sem idegien Shakes
peare. Hajdan, a Városi Szinház fénvkorszakai idején: Krecsáwyi, Makó, Janovics, Palágyi,
Tarnai
direktorsága
alatt állandó alkotó része volt a repertoárnak, de a legutóbbi évek süriin
váltakozó magánvállalkozói
sem hanyagolták el. Igen jó
„Makrancos
hölgy"-et láttunk a- szerencsétlen emlékű staggione
biztató indulásakor
Bánkyéktól Pünkösti Andor reade/ésóben. Még Kardos Géza is adott Shakespeardt, a „Szentivánéji álom" került nála színre eléggé stilusos előadásban. Bánkvék megtelepedésekor pedig
az első évben „A velencei kalmár" és
az ..Ahogy tetszik", a második évben
a ..Szentivánéji álom" szolgálta a szegedi Shakespeare-kultuszt,
nem beszélve az egyetemi színjátszó diákok
közbeeső „Hamldt"-jérőL amely valamennyi közt a legszebb, legstílusosabb
volt.

A szegedi szinház uj
korszakának
rezsimje is a regényes színmüvek közül választott. Előbb és méltóbb lett
voina ugyan nemzetisziinházi rangjához
valamelyik tragédiával kezdeni, de igv
ts örülhetünk, hiszen „A vihar" Shakespeare legszebb müvei közül való.
„A vihar" Shakespeare utolsó darabja, búcsúja a költészettől és a színpadtól. A darab hőse Prospero, a szülőföldjéről számkivetett herceg: maga
Shakespeare. Ahogy Prospero uralho
dik szigetén, amelyen
száműzetését
tölti, ugy uralkodik a költő a maga
szigetén, a London árjának közepén
_
_
j
levő Globe-szainházban, költésziete varázserejével!
De
Shakespeare-Pros— A P o l g á r i D e m o k r a t a P á r t pénz- pero már haza készül birodalmába,
beszedőt keres. Jelentkezni lehet, dr. Pap- ahonnan elszakította a sors. Biztatva
nál, Dózsa Győrgy-u. 12. 1. em.
mondja kedves szellemének. Arielnek:
x Értesítjük Szeged sütőiparosait és
közönségét, hogv tűzifa korlátolt mennyiVégére jár munkám: te is szabad
ségben, a Közellátási Bizottság jóváhaLéssz nem sokára!
gyásával (00 kg-int 225000 adópengő előzetes lefizetése ellenében előjegyezhető a
Végiül az összecsapódó függöny előtt,
Szegedi
Fakereskedők Szövetkezeténél,
elb ucsuzi k közönségétől:
Polgár-utca 4
A nvngdiíaa szlnéssek jelentkezzeEngem is bocsássatok!
nek a Nemzeti Szinház gazdasági hivatalában, Fodor István "gazdánál.
Ez volt az élő Shakespeare utolsó
x Uj tánctanfolyam kezdődik Kurbos szava a szi-npadróL
tánciskolában 18-án este 6-kor. JelentkeA maigyar irodalomnak két kitűnő,
zés ugvanakkor.
egyenlő értékű Vihar-fordítása van: a
x Megnyílt a Molnár-halá- zcsárda Szász Károlyé és a Babits Mihályé. A
az újszeged! Eiffel-vasto'onynál. Állandóan Szászé talán költőibb, a Babitsé dráfriss halkülönlegességek, hideg italok.
Délután 4 órakor Lakatos Géza cigány- maibb, színpadibb nyelvű. A SzegedNemzeti Szinház
Babits-fordrtás áiban
zenekara muzsikál. Hanguletos terrasz.
játsza „A vihar"-t. A színpad költőx Házaoaág. Vágó Tibor és Klein óriásának szavait Sibelius tökéletes
Margit f hó 19-én, vasárnap tartják esküvő- Shakespeare-hangulatot tükröző zenéje
jüket déli fél 1 órakor a szegedi izraelita kíséri. Különösen figyelemreméltó az
templomban. (Minden külön értesítés első rész monumentális viharzenéje, az
helyeit.)
első rész balettje, a második rész ba— A P o l g á r i D e m o k r a t a P á r t lettje és Ariel dala az első részben.
18-án, szombaton 5 órakor SzéchenviAz előjelek szerint „A vihar" mai
tér 5. szám alatt „A közellátás helyzetéről"
vita kere'ében gyűlést tart. Előadó : Gönczi díszelőadása a legnagyobb figyelmet
Pá". Az érdekelt kereskedőket szívesen Igényli. Kisérjük érdeklődéssel és szeretettek
Szász Ferenc.
látjuk.

Ránlottcslrke
Csirkepaprikás
Sultcsirke
Május
a városháza közgyűlési termében (ez mind jó)
íviajuo 18-án
1 o-cm délután
u c i u i c u i 5 órakor
ui

Lajos Iván
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DÉLMAGYARORSZAG

Nyílt-tér*)

Feleségemtől Józsa Mátyásné sz Kiss
Erzsébettői különváltan élek, érte semmi
felelősséget nem vállalok.
Józsa Mályás
Nemestakács-ulca 47
Naposcsibe ismét kapható
a jelentkezés sorrendjében
*) E rovatban közöltekért sem a szerkesztőség sem a kiadóhivatal felelősségei
H a n g y a , I l o n a - u .
1 6 . nem vállal.
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DÉLMAGYARORSZÁG

GAZDAG

cirkusz

Szegeden

a

V a 1 é r i a-téren

Szombaton, május 18-án este 8 órakor
megnyitó díszelőadás, óriási műsorral.
Vasárnap két előadás, 4 és 8 órakor. — Jegyelővétel
a cirkusz pénztáránál délelőtt 9—l-ig, délu án 3-tól estig.

Közellátási közlemények

R A D I O

Babkiosztás felfüggesztése. A májusi munkás- és gyermekpótjegyek 1.
számú szelvényére hirdetett .babkiosziást közbejött akadályok miatt felfüggesztem. A jegyek további beszedését
mellőzni kell és felvett előlegekét a
iv-ereskedők azonnal kötelesek visszafizetni.
Jóvátételre beadandó állatok árának
lefizetése. A jóvátételre szállítandó állatok árának kifizetése a kormány intézkedése l'olytán ezentúl nem készpénzben, hanem állami kötelezvénnyel
történik. Az állami kötelezvényt
két
evén belül valorizált értékben fizeti
ki. A beadott állatokról további intézkedésig olyan vételi jegyet kap a gazdálkodó, amelyre azt írják fel, hogy a
vételár nincs kifizetve és később ennek
ellenében kapja meg az állami kötelezvényt.
j
Kukoricalisztnapok felfüggesztése. A
május 18—19-i kukoricalisztnapok elmaradnak. Sütőiparosok 18-án kötelesek sütni és a 18—19-i jegyekre kenyeret kiszolgáltatni.
Közellátási hivatal.

SZOMBAT, május 18.

S

P

Kolozsít

O

R

T

felmentették

A vasárnapi Elektromos mérkőzésen
Kolozsit a második félidőben a játékvezető kiálitotta Kertesivet, az Elektromos
középcsatárával együtt. Kolozsi ügyét csütörtökön este tárgyalta az egyeubiro és a
-átékost kiállításával megbüntetettnek vette
es felmentette. Kolozsi tenát vasarnap játszi* a Ferencváros ellen a szépen gyógyuló Szabóval együtt. Azonban az már
oiztos. hogy a gyógyulófélben levő Szőcs
és Harangozó, valamint a beteg Gyuris
kimarad a csapatból. A vasárnap reggel
6 órakor induló autóbuszra meg nehany
jegy kapható Kertesnél.
A Tisza k e r é k p á r o s o k Székesfehérvárott. A Tisza tíz joképessegü kerékpáros versenyzője vasarnap resztvesz
. Székesfehérváron az országos haztömoKörüli kerékpárversenyen.
SsAK 1L—Móra 11. zárt k a p o k mi>gűtt. A SZAK II.—MOra II. U, o, bajnoki
mérkőzést ma délután 6 órai kezdettel
zart kapuk mögött jatszák le a Vasutasstadionban.
Elmarad
a vasárnapi motoros
sportverseny. A Délvidéki Motorsponegyesülct távirati énesitest kapott, nogy
a vasárnapi budapasti motorosverseny
elmarad. Helyette a motorosok kirándulnák AlgyOre. GyUlekezée vasárnap délután fel 2-kor a Rakoczi-téren.

Hivatalos

közlemények

FELHÍVÁS. Felhívom a város lakosságát, hogy a mindjobban elharapódzó tilos vágásokat szüntessék be,
mert ezáltal nagyon sok beteg állat,
valamint romlott hus kerül forgalomba, ami a közegészségre káros hatással van. Egyben figyelmeztetem a város közönségét, hogy a feketevágásokat közegeim utján szigorúan ellenőriztetni fogom és az engedély nélküli
vágatók ellen •» hus elkobzása mellett
a kihágási eljárást is folyamatba teszem. Práger József sk., tb. tanácsnóta
HIRDETMÉNY. Peták Nándor szegedi, Vadász-utca 3. szám alatti lakos
ingatlanvagyonának felerészére a Népbiróságok Országos Tanácsa NOT I.
212/14—1 S>45. számú Ítéletével jogerősen kimondta az elkobzást, ezt a kö-'
íülményt azzal a felhívással közli a
szegedi pénzügyigazgatóság,
hogyha
bárldnek tudomása volna arrók hogy
az elitéltnek a szegedi 677, 4094, 8831,
9057, 11241, 17, 702, 18, 326, 23. 690,
'4210 és 38839 számú telekkönyvi betéti ingatlanokon kivül más ingatlanai
is lennének (az 1944 december 22-e
utáni elidegenítés nem vehető figyelembe), ugy azokról a hely és tkvi betéti számok közlése mellett köteles a
törvényes következmények terhe mellett e hirdetmény közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül a szegedi
pt-nzügyieazgatósághoz bejelentést tenni. Sreoedi pénziigngazgatóság.

Aranyat, ezüstöt 3 3 3 2 2 2
hat el SALZERNÁL Hid-utca 8.

6.45: Hirek, müsorismertetéa
7.05:
Reggeli zene. 8.00: Előadás. 8.15: Liszt
müveiből 9.00: Az államvasutak zenekara játszik. 10.00: Hirek. 10.10: Hanglemez. 19.30: Rádióiskola. 12.00: Déli
harangszó, hirek. 12.15: Kósa György;
zongorázik. 12.45: Előadás. 13.00: Gróh
Klára hegedül. 13.25: Rádiólexikon. 13
óra 40: Jazz. 14.00: Hirek. 14.10: Vöröskereszt-közlemények 14.20: Szalonzenekar. 15.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hirek 16.10: Gyermekrádió. 16.25: Nem élhetek muzsikaszó nélküli Vigjáték 4 felv. 18.00: Hirek. 18.05:
Vöröskereszt-közlemények.
18.15: A Sehol országa. 18.45: Palágyi
István magyarítótákat
énekek
19.15:
Könyvszemle. 19.30: Hanglemez. 19.40:
Előadás. 19.50: Kedves K á z m é r . . . 20:
Hirek, sporthírek. 20.20: Jazz. 20.50:
Hirek és krónika orosz nyelven. 21.00:
Műsorismertetés. 21105: Vöröskeresztközlemények. 21.15: Hangos hetihiradó.
21.50: Hírek és krónika angol nyelven..
22.00: Hirek. 22.20: Esti egyveleg. 22,50:
H ű e k és krónika francia nyelven, 23:
Napi hírösszefoglaló. 23.10: Rádió kereső hírszolgálat,

Aimamoly ellen
Arzola, Porzol
SZEREDAINÁL
Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.

P Á R T H I R E K

11 HP.DS 220/380 for. 1430. villanymotor aranyért eladó. Tóth lakatosmühely.
Római- körút 23.
Pártnapok
Elad& egy pár könnyű kocsitengely,
a kerületi és üzemi pártszervezetekben. Horthy-telep 6a.
Tárgy; A Köztársaság védelméről szóló
Nyilassy-, Zombori-kép, ebédlőcsillár,
törvény ismertetése. Május 19.: az agi- műtőasztal eladó. Dózsa György-utca 18a,
táció napja.
I. emeiet.
18-án, 1 órakor Pénzügyi tisztviselők:
Enczi Endre,
c s e r e
3-kor Ujszegedi ládagyár: Bari Dezső,
7-kor Dorozsma : Krajkó András.
Modern áramvonalas sportkocsi, női
19-én, 3 órakor Kecskéstelep; Katona ballonkabát élelem es fáért elcserélhető.
Hétvezér-utca 33.
András,
Oihetee libákat cserélek rádióért és
3-kor Klebelsbergtelep: Cserba Sánsportkocsit terményért. Hélvezér.utca 33.
dor.
15 hónapos, prima telivér simmen20-án, 3 órakor Lemezgyár: Koloszár
thali éikák eladók vagy elcserélhetők. TráBéla.
gyát adok kévés heréért. Szokolyi BerSzombaton. 18-án 6 órakor a Belvá- lini körut 8b.
ros 1. pártszervezetben Dankó Zoltán:
Öthónapos malac elcserélhető. HerNemzetgazdaság, osztályok, pártok Ma- nyós-utca 8, Szél-utca végén.
gyarországon címmel lart előadást.
Mézet adok ponyváén és autógumiért
A M K P szemináriumi előadás- Szent lstván-garage.
Keveset használt lapos gyümölcssorozatot hirdet.
Ennek keretében a
szállító kocsit és egy lőcsöskocsit adnék
következő előadások lesznek:
egy igáslóért cserébe. Pulc-utca 19, az
19-én, 2-kor a Szegedi Kendertohógyár- üzletben.
ban Tóth Róbert: „Imperializmus",
J ó k a r b a n levő téikönnyü parasztkocsi
6-kor az Ujszegedi Kommuuista Pártban Gergely András: „Társadalmi borért elcserélhető, jó trágya elcserélhető
bármiért, Sándor-utca 31.
formák fejlődése",
Malacokért elcserélhető egy szép
20-án, 3 órakor Rendező p, u. Perjési konyha kredenc Felsővárosi feketeföldek
László: „Klasszikus kapitalizmus", 240, az Ősz-utca végén.
4-kor Ü. V.-nét Tóth Róbert: „KlaszGyűmSlcsszállllókocsl jó állapotban
szikus kapitalizmus",
kőzelellötehénért és egyebekért elcserél21-én. 3 órakor
Tiszs p. u.
Perjési hető, Aiföldi-u. 9. Nyári
László.- „Klasszikus kapitalizmus",
Férfiöltöny, felöltő (burberry) kifo6-kor Belváros II. pártszervezetben gástalan, prima anyag hízóért, zsirért, liszKomócsin Zoltán: „Társadalmi for- tért elcserélhető, Br. Jósika u. 14, fldsz. 10.
mák fejlődése",
Egy 16 éves igasió csikóért elcserél22-én, fél 4-kor Dohánygyárban Pászthy hető. Homok utca 15 Vass kovács.
Mária: „Klasszikus kapitalizmus",
E g y fejőskecske hizottdisznóért elcse2-kor Gyufagyárban Halasz György : rélhető Klebelsbergtelep, Óbébat-sor 20.
„Állam és Demokrácia" cimmel."
H a t bükkfahokkedii
elcserélhető 4
Öszzaktíva gyűlés. 18-án, szomba- székért. Tisza Lajos-körut 29, fdsz. balra.
B é k e m i n ő s é g ű I. r. fehér sifon fehérton délután 6 órakor ifjúsági összaktivagyülés lesz a Kálvin-téri székhálban. Ezen nemű anyagot cserélek zsirért vagy ;ó!
az összes pártszervezetben es tömeg- hizott serlésért. Iparvállalat megbízásából
szervezetben működő 24 even aluli elvtár Ribizsár Gyula, Szentgyőrgy-utca 13.
13 éves paripalovat elcserélek hasas
sak megjelenni tartoznak.
vagy jó fejőstehénért és egy 150 kg. anyakocáért. Ribizsár Gyula, Szentgyörgy-u. 13.
Női kerékpárt veszek vagy csere is
lehetséges, ajánlatot kérek Szentháromságutca 15 I. 2.
Újonnan készült asztalsparhetomat e)~
cserélném élelemért gabonáért malacért>
Somogyitelep, 24-es utca 913.
Különfélék
J ó k a r b a n l e v ő férfi kerékpárért süldőt,
bort. lisztet adnék, Hóbiártbasa-utca 35.
Épületek helyreállítása. Díjtalan költÉ p ű l e t í a a n y a g és préstégla elcserélségvetés. Szaklanácsók. Köhler J. építő- hető, Újszeged, Nepkertror 3. sz.
mesternél, Retek-uica 43.
9 hónapos mangolica sertés jókarban
Axanyát, ezüstjét a régi bizalommal levő férfikerékpárért elcserélhető, érdekhozhatja ismét dr. Berényine ékszerészhez lődni hétköznap délután 6—8-ig, ünnepKJauzál-tér 9napokon reggel 7-töl este 7-ig, Somogyitelep 6-os 306 sz.
Foltos a gumija ? Gondoljon a nyárra,
E g y 2 eves fajüszöt cserélek ugyanvegyen nyersgumiragasztót a Vfdra-utcáolyan idős csikóért, Somogyitelep, 49 es
ban a kerékpárosnál. Üveget tessék hozni.
utca 1163.
J u t a l o m b a n részesül, aki visszahozza
Egy gyermek sportkocsi elcserélhető
8-án, szerdán a Marx-téri piacon hagyott
39-es nöi cipőért. Vásárhelyi-sugárut 23,
baromfi szállító kosaramat. Tisza Lajosföldszint 1.
körut 91. 11. emelet 3. ajtó.
Herét adok süldőért, vagy szemesért
Hétéves kisleányomat örökbeadnám Alsóváros, Röszkei-utca 5.
jó családhoz. Jelige „Barna".
M a g a s alakra való bundát vagy ka.
Jelentkezzen az az ember, aki va- bátszövetet keresek zsirért cserébe. Bocssárnap permetezőért borjut akart cserélni kai-utca 4, II. e.
Somogyin.
300 kéve here élelemért elcserélhető.
Kétszobás kertes házat vennék arany- Paprika-utca 54.
Egy bötejü kecske ruháért, szemesért
ért jó karban lévőt. Retek-utca 38.
Gyorsít n y k é p e k minden hetipiaci vagy eleiemért elcserélhető. Vajda-utca 18.
napon a Marx-téren.
Egy nyolchetes szép bikaborju szeBor, viszonteladók részére kisebb na- meséit elcserélhető. Déiibáb-utca 88.
Egy hasasüsző elcserélhető lóért. Érd :
gyobb tételekben, állandóan kapható. Fischer József borkereskedésében, Margit-utca Ördög Illés, Domaszék 55.
3+2 varázsszemes Philips rádió eladó
26. szám.
Kérem azt a kisteleki asszonyt kinek vagy élelemért elcserélhető. Hajnal-utca 1.
9 szombaton a Marx-teii piacon kerek- Petkov.
Egy könnyű kocsi elcserélhető. Füzesparom megbízásból otthagytam, jelentutca 19. Nagynál.
kezzék Csaba-utca 27.
Elcserélném
igáslovamat kocsiért..
Műhelynek feltétlen alkalmas száraz Algvö, Szegedi-utca 83.
világos pincehelyiség azonnalra
kiadó.
Flaskecskék elcserélhetők szemesért,
Singer József, Attila-utca 1.
bicikliért. Somogyitelep 17-ik utca 874.
Facipő, fatalp, spárgacipő, gyermek-,
E g y 16 hónapos nevelni való kancanői és ierfisaruk étkeztek a Délvidéki csikó igáslóért elcserélhető. Röszkei-u, 33.
Áruházba, Tisza Lajos-körut 48.
Kilenckónapos süldőt cserélnék 4 liMész minden mennyiségben beszerez- tert adó fejőskecskéért. Érdeklődni : Balahető Bem tábornok-utca 10. (ezelőtt Róka- ton-szabóüzlet, Jókai ulca 6.
F á t adok lisztért. Szabadság-tér 4.
utca) szám alatti kereskedésben.NagyálloEgyavcs üszöborju. öt akácfaoszlop
más közelében.
Aranyat, ezüstöt a legmagasabb áron szemesért, ágyhuzatnak való vá-zonért
•
vesz Berta ékszerész, Kiss-utca 3. Párisi elcserélheiő. Palffi-utca 20.
Áruház mellett, óra-, ékszerjavilás felelősséggel.
Felelős szerkesztő: Gárdca Sándor.
Házmester! lakást és ebédkosztot
Felelős kiadó: Koncz László.
adok háztartási munkákban segédkező
magányos asszonynak. Alföldi-utca 8.
Kiadja:
A városi közkórház udvaráról salak
Hírlapkiadó Ktl.
és föld díjmentesen elhordható.
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
M a e á n o s nyugdíjas főjegyző (eljes ellátást keres, bútor van. szeged, ZergeTelefon: 493. és 103.
utca 15.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
H a l l ó ü g y e l e m ! A Várkioszí: tetején
Telefon: 325.
minden szombat és vasárnap délután 6-tól
A Hírlapkiadó K f t . nyomása.
tánc.

A P R ÓH I R D E T É S E K
Foglalkozás
Tizenkétéves leányt tanyára gyermek
mellé es pásztornak keresek. Báró Josikautca 25. földszint 1.
Vizsgázott
gépkocsivezető, szerelő
elektrotechnikus állást keres, „Műszaki
tisztviselő" jelige.
Vas, háztartási áru eladásában jártas
jól számoló kisasszonyt felveszek, jelige
„Kalória".
Gyapja- és angorafonást vállalok, Arbóc-utca 3. (Maros-utca sarok.)
Lncza kelmefestő, vegytisztitó vállalat,
Rákoczi-ter, Gról Kiebelsberg-tér es Kazinczy-utca.
Kilátót felveszek. Blum. Zákány- u. 23.
Egy elsőrendű
nőiszabo segédleányt
azonnal felveszek, Röser-szalon, Klauzaitér 2, 11. em.

Lakat
Egy-két szobás lskást keresek Szegeden. Újszegeden, esetleg budapesti lakásomért cserébe. Címeket „Összkomfort"
jeligére a kiadóba.
Batorozott szoba magános férfinek
kiadó, ugyanott nosténykecskék eladók,
Korda-sor 16.

A d á s-vétel
Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget
veszek, t aius beiyegkereskedes, Iskola,
utca 29. fogadalmi íemplommal szemben.
Félmnxa négyéves paripaló, féderes
négyüléses kocsi eladó, Apáca-utca U.
R ó k u s i templomnál magasföldszintes
közműves ház eladó. Megbízott: Szijjártoíroda, Kossáth Lajos-sugáiut 11.
Rádiócsöveket, roncsokat a legmagasabb aron vásárol Amatör-bolt, Dugonics-tér—Kálvaria-u. sarok.
Enyvet, smirglipapirt magas áron vásáról aliandóan, Fogas, Külsöcsongorádisugárut 15.
Azonnal ültetni való jjaprikapalánta
eladó. Csetepessor 23.
V á s á r o l o k féstményeket, képkeretet,
üveget, ólomkristáiyt, nippeket, Kalapszalon, Takaréktár-utca 8.
EIndó börfedeles fekete hintó, kettő
laposkocsi. Igazoit származással biró méncsikót megvételre keresünk Lótenyésztő
Egyesület. Tisza Lajos-körut 20.
K é t ágy paprikapalánta eladó. Katona
utca 24.
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