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Kommunisták
rohamra!
Május 19:'az agitáció napja! Egy
héttel ezelőtt jelent meg a jelszó a
Kommunista Párt kerületi és üzemi
pártszervezeteiben. Megindult a készülődés, a technikai és szervezési előkészületek megkezdődtek. A hét végére
már a tagok és kerületek egymás közötti versenyévé fejlődtek az előkészítő
munkálatok. A párt minden egyes
tagja, apraja, nagyja egyformán részt
követei magának a munkából, az agitációbóL Vezetők és nem vezető tagok
fognak bekopogtatni a város minden
részében a dolgozók lakásába, hogy a
szó, a közvetlen beszéd1 erejével jobban
megismerjük, mi fáj Szeged fizikai és
szellemi dolgozóinak. A
barátkozás
nagy napja május 19. A kívülállókat
vagy) talán éppen velünk szemben álló
álláspontot képviselőket akarjuk meggyőzni, felvilágosítani pártunk igazáról, közelebb hozni
világnézetünkhöz.
Szegedi kommunista nők és férfiak!
.Amikor ma reggel rohamra indulunk
a legszebb feladat, a páijtmunka teljesítésére, büszke kommunista öntudattal
végezzétek munkátokat. Ne feledjétek
egy pillanatig sem, hogy munkátok és
vannak eredménye jelentőségében túlnő
a part terptein Agitációnkkal a közvetlen pártérdeken tul, a demokrácia
egyetemes céljait szolgáljuk. Nagy feladatot kell teljesítenünk,
vigasztalni,
(hitet, reményt önteni
csügigedőkbe,
meggyőzni kétkedőket,
felvilágosítani
félrevezet ett.eket. A jó pénzt mindenki
szeretné már látni. Az infláció, a nyomor még egyre mélyül, sokan vannak,
akik elérhetetlen • vágynak, soha be
nem teljesedő Ígéretnek tekintik a jó
pénz megteremtését. A magyar népnek
a múltban olyan sokszor, olyan sokat
ígértek, nem lehet csodálkozni, ha nem
hisz már ígéretekben,. A m i feladatún]?
megmagyarázni, nem délibábos illúzióik
kergetéséről van szó. Reális gazdasági
és pénzügyi bázisra épül a Kommunista Párt szanálási terve. Szennyes,
fasiszta hazugságokkai; az etmulit negyedszázadban, most is rágalmazzák a
kommunistákat, pártunkat.
Közvetlenül, szemtől-szemben állva az ész, az
igazság érveivel védjük pártunk becsületes tisztaságát
A
Kommunista
Párt világnézete, a marxista-leninista
szemlélet fog csatát vivni hétköznapi
problémák megbeszélésén keresztül a
közömbös, félénk vagy ellentétes nézetet vallók álláspontjával.
Rajtunk,
kdmmunista agitátorokon múlik, hogy
győztesek mi legyünk.
Május 19-év el egy uj oldalról fogták a szegedi munkások és polgárok
megismerni a Kommunista' Pártot. A
közvetlen találkozás eszközével hozzuk
közelebb a kívülállókat magunkhoz,
harcunkhoz. Lehet, akadnak olyanok,
akik furcsának, szokatlannak vagy tatán mé© elítélendőnek is találják ezt
az agitációs módszert. A mi véleményünk az, minden eszközt meg kell rag/adni a demokrácia politikai megerősítésére. Háziagát ációnk végső fokon
ezt célozza;
Azokhoz, akiket a kommunista agitátorok május 19-én lakásukban keresnek fel, egy kérésünk van csupán.
Fogadjanak bennünket olj-an megértessed, szeretettel, mint amilyen őszinte,
jóbaráti közeledéssel mi jövünk.
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A békekötések után Magyarországot is felveszik
az Egyesiül Nemzetek sorába
(Newyork, május IS.) A biztonsági
tanács pénteken délután ült össze. A
Öewyorki rádió jelentése szerint a biztonsági tanács elfogadta a beterjesztett
•eljárási szabályzatot, majd
Stettinius
amerikai delegátus megismételte egyizben már írásban beterjesztett indít-

ványát, az u j tagok felvételét, amely a
délkeleteurópai államok sorsát is szabályozza. Stettinius hivatkozott a potsdami értekezletre, amelyen a három
nagyhatalom
megállapodott
abban,
hogy a békeszerződések után támogatni
fogja Olaszország, Finnország és a dél-

keLeteiurőpai államok, tehát Románia,
Bulgária és Magyarország felvételét az
Egyesült Nemzetek közé. A tanács kisebb módosításokkal egyhangúlag elfogadta az amerikai javaslatot. A legközelebbi ülés időpontját egyelőre nem
állapították meg.

A francia Kommunista Párt
a francia-orosz együttműködésért
(Páris, május 18.) A francia kommunista párt lapja, az Humanité
szombati számában erélyesen síkra száll a
francia-orosz együttműködés mellett. A
Szovjetunió volt az, amely Franciaország érdekeit védte, a négyhatalmi ér-

hetinek, hogy a M K P a nemze-t pártja.
Felejthetetlen nap
lesz vasárnap
ugy a pártunkon kivül elhelyezkedetteknek, mint párttagjainknak.
Több hozzászólás utén, lelkes hangulatban tértek haza a
MKP-tagök
azzal, hogy vasárnap reggeli találkoznak az országépitő cs nemzetmentő
munkánál

tekezleten — mondja a lap. Ebből azt)
a következtetést kel® levonnunk, hogy
Franciaországnak szilárdítania/ kell bánáti
kapcsolatait
Szovjetoroszországgal, valamin* a kelet-, közép- és délkeleic-urcpai országokkal.

Molotov Moszkvába érfeszett
(Moszkva; május 18.) Molotov szovjet külügyminiszter a külügyminiszterek tanácsa ülésszakának
befejezése
után
Parisból
visszaérkezett
Mosz-.
kvába.

ítéltek a román háborús bűnösök felett
Atonescut halálra ítélték
(Bukarest, május 18.) A román néptörvényszék a román háborús bűnösök
ügyében 24 vádlott közül tizenhármat
halálbüntetéssel
sújtott, hármat életfogytiglani fegyházbüntetésre,
hármat
20 évi fegyházbüntetésre, kettőt 1"» évi
fegyházbüntetésre és harmat 10 évi
fegyházbüntetésre Ítéltek. A halálraítéltek között van: Antonescu Jon volt
tábornok és áilamvezető, miniszterelnök, Antonescu Mihály volt miniszter-

elnökhelyettes, külügy-, igazságügy- és
pénzügyminiszter, Horia Sima volt helyettes miniszterelnök (szökésben), Pantazi Konstantin volt
nemzetvédelmi
•miniszter, Vasiliu Z. Konstantin volt
kii'liügvminíszteri államtitkár.
A néptörvényszék elrendelte az elitéltek va(Budapest, május 18) Mint Budapestgyonának elkobzását is. Az elitéltek az
ítélet ellen kivétel nélkül fellebbezést rőt jelentik megindultak az uj pénz előállításának technikai előkészületei. A pénzjelentettek be.
ügyminisztérium biztosította az érmék veréséhez szükséges bronz- és alumíniumanyagot és a pénzverde felkészült arra,
hogy augusztus elsejéig előállíthassa a
szükséges ércmennyiséget. Megindultak az
előmunkálatok a pénzjegynyomdában is.

Megkezcdiék az uj pénz
technikai előkészítését

A demokrácia balszárnyának készen kell állnia,
hogy a nemzet érdekeit megvédhesse
-

mondotta Tombáez Imre elvtárs nemzetgyűlési képviselő
az MKP szegedi szervezetének taggyűlésén

I

Munkáspártok előretörése
Hollandiában

(London, május 18) Pénteken lezajlott
a holland képviselőválasztás. A szavazámegszilárdítására, mert junius és jú- í sok eredményeképpen a parlament 100
lius folyamán meg kell teremteni
a i képviselő mandátuma a következőkképgazdasági és pénzügyi stabilizáció elő- ' pen oszlik meg: katolikus néppárt 32
feltételeit s augusztus folyamán
jó mandátum, szocialisták 29 mandátum, etj lenforradalmi párt 12 mandátum, kommupénzt kell adni az országnak.
Beszámolóját Tombáez elvtárs a kö- . nisia párt 10 mandátum, a többi mandávetkező szavakkal zárta: Pártunk min- ] tum megoszlik a kisebb pártok között.

(Szeged, május 18.) Pénteken délután 6 órára a dohánygyár hatalmas
zöld pázsitját benépesítették a- M K P
szegedi szervezetének tagjai. Taggyűlést tartott a MKP. Hat orakor Barna
Mihály elvtárs nyitotta meg a gyűlést
és adta át a szót Tombáez Imre országgyűlési képviselő elvtársnak,
aki den egyes szervezetének és tagjának
kimerítő bel- és külpolitikai beszámo- ugy kell dolgoznia, hogy ha elhangzik
lót adott a hallgatóság folytonos he- a hívó szó, a demokrácia erői — közlyeslése közepette.
tük a Kisgazdapárt, becsületes, demo- ősszel megnyílnak a délszláv
Tombáez fm/re elvtárs többek kö- kratikus tömegei is — fel/keljenek a
tanitásnyeivű iskolák
zött a következőket mondotta". A már- demokrácia védelmére s megvédelmez(Budapest,
május 18) A vallás és közciusi tömegtüntetések azt eredményez- zék az ország gazdasági és pénzügyi
oktatásügyi miniszter ugy rendelkezett,
ték, hogy a Független
Kisgazdapárt szanálásában rejlő belpolitikai s a jó hogy 59 községben délszláv tanitásnyeivű
március 12-én elfogadta/ a- baloldali békekötésben rejlő külpolitikai érde- iskola állítandó fel, illetve tartandó fenn.
pártok és szakszervezetek közös köve- keit.
A délszláv tanitásnyeivű iskolák tanerő
teléseit és 20 jobboldali képviselőjét
Az óriási tetszéssel fogadott beszá- hiányát a vallás- és közoktatásügyi mikizárta soraiból. Március 12-e óta két moló után Komócsin Zoltán elvtárs niszter külön tanfolyammal kivánja póhónap telt el, most megállapíthatjuk, emelkedatt szólásra. Beszédében visz- tolni megfelelő műveltségű önkéntes jehogy a márciusi egyezményben foglalt szapit-lan.tást vetett a M K P szegedi lentkezőkkel. A kisegítő tanerőket úgy
követelések, túlnyomó részükben meg- j múltjára. Míg a háború előtt
csak képezik ki, hogy már az ősszel megkezdoldatlanok maradtak.
Mi ennek az csonka, szektaszerü mozgalom volt, ma hessék munkájukat
oka? — tette fel a kérdést Tombáez a fejlődés óriási, hiszen az 1945-ös váelvtárs. A reakció, a március 12-i lasztásokon a M K P Szegeden több mint
egyezmény után nem adta fel a har- kilencezer szavazatot kapott. Ezt a
cot, ellenkezőleg: készült a revanchera. párt szervezettségének tudhatjuk
Kötél Bilfcey-Pappnak
be
Az elmúlt két hónap belpolitikai életét — mondotta Komócsin- elvtárs. Igaz,
és H o m o l a p a k
a demokratikus erőknek a márciusi hogy a választások után észleltünk
egyezmény követeléseinek végrehajtá- visszaesést, da az utóbbi időben örven(Budapest, május 18) Szombaton hirsára irányuló törekvés, a reakció részé- detes fejlődést tapasztaltunk, nemcsak , detett ítéletet a népbiróság Bilkey-Papp
ről pedig a revanchera készülődés jel- szervezeti, de politikai téren is. Egy Zoltán és társai ismert bűnügyében. Dr.
lemzi. Ez veszélyezteti az ország leg- területen nagyon lemaradtunk — álla- Kádár Mihály volt kórházi főorvost 15
fontosabb problémájának, p. gazdasági: pította meg Komócsin elvtárs — és ez évi fegyházra ítélte. Bilkey-Papp Zoltán
és pénzügyi konszolidációnak megvaló- az agitáció volt, ezért nagy jelentősége és Homolay Zoltán orvostanhallgatókat az
sítását.
van a május 19-nek. Szeged kommu- állami és társadalmi rend felfergjtására
Ezután Tombáez elvtárs részletesen nistái vasárnap rohammunkára indul- irányuló bűntettben, valamint háborús
kitért a reakció készülődő visszaüté- nak. Elvtársaink megvilágítják Szeged bűntettben mondotta ki bűnösnek a bírósére, a márciusi egyezmény végrehaj- dolgozóinak a- kezdeményező munkát, ság és ezért őket kötéláltali halálra ítélte.
Fazekas Béla tisztviselő az állami rend
tásának huzavonájára és a Kisgazda- melyet a M K P országos viszonylatban
párt védőszárnya alatt meghúzódó fa- végez. Harcunkat a jó péhzért, a rend- felforgatására irányuló bűntett miatt 15
siszta szervezkedésekre. Figyelmeztette ért és a gazdasági szervezettségért A évi fegyházbüntetést. Seres László egyea hallgatóságot, hogy a demokrácia bal- moszkvai ut bebzionyitotta, hogy a temi hallgató ugyanezen bűntett miatt 10
szárnyának készen kell állania, hogy a M K P álláspontja volt a helyes, aj tör- évi fegyházbüntetést kapott. A további 13
bennünket vádlott 1—3 évig terjedő fegyházzal tűnnemzet érdekeit megvédhesse. Majd ténések minden vonalon
L
igu folytatta:" Szükség van a koalíció igazolnak és Szeged lakói meggyőződ hCdifc.
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fldópengöben kérik
illetményeiket a hadigondozottak
(Szegjed, május 18.) Szombaton délelőtt a
hadigordozottak népes küldőttsiáge (kereste fel hivataléban Denes Leó elvtárs
polgármestert. A
HONSz kötelékébe tartozó hadiözvegyek, hadiárvák és rokkantak elpanaszolták, hogy segélyeikből és illetményeikből nem tudnak megélni. Most
emelték fel járandóságaikat, de még
most is van olyan háromgyermekes
hadiözvegy, aki csak havi 80 milliót
kap. Ezt is késedelmesen kapják, úgyhogy mire kézhez veszik a pénzt, az
már a feleösszeget sem é r i Kérték a
polgármestert, járjon közbe illetékes
helyen, hogy illetményeiket, segélyeiket emeljék fel és adópengőben fizessék ki mindig a napi árfolyamon!, úgyhogy késedelem esetén ne károsodjanak.
A polgármester — bár nem tartozik
hatáskörébe a dolog — megígérte, hogy
vasárnapi fővárosi utjai alkalmával
közbenjár a hadigondozottak érdekében.

UNRRA-csomagoft
jegyre a d n a k
(Budapest, május 18) A közellátásügyi
mintszténum a népjóléti minisztériummal
egyetértésben kidolgozott terveket nyújtott
át az UNRRA-misszió magyarországi vezetőjének, amelyek a jövőben beérkező
szállítmányok
szétosztására
vonatkozó
alapelveket tartalmazzák. A magyar kormány törekvése az, hogv a magas kalóriaértékű tápszerekből méltányos jegyrendszer alapján elsősorban a nehéztesti munkások és a dolgozók tömegét elégítsék ki.
Soramer, az UNRRA-misszió vezetője kijelentette, hogy a jövőben erre a szempontra fokozott mértékben tekintettel kiván lenni.

Az alsóközponti M K P
az uj gazd&kért
(Szeged, május 18) Az alsóközponti
MKP az uj gazdákért már több akciót
folytatolt. Így szombaton őt mázsa rézgálicot osztottak az uj szőlőbirtokosoknak.
Az alsóközponii ujgazdák nagy elismeréssel nyilatkoztak az MKP tevéhenységéröl,
mert eddigi munkája során a termelést az
MKP szervezete tette lehetőve.

Tombácz Imre elvtárs
Alsóközponton betzél
máim 26-án
(Szeged, május 18) Az MKP alsóközponti szervezete május 26-án délelőtt 10
órai kezdettel népgyűlést tart, melyen
Tombácz Imre elvtárs, nemzetgyűlési képviselő beszámolót tart. Ismerteti a nemzetgyűlés munkáját, továbbá a bel- és
külpolitikai helyzetet.
Ugyancsak 26 án az alsóközponti MKP
kulturgárda előadja este 7 órai kezdettel
„Minden jó, ha vége jó" cimü vígjátékot,
utána éjfélig tartó tánc lesz.:
Az alsóközponti MNDSz is 26-án tartja
meg gyermeknapját, melyen megvendégelik a tanyavilág apróságait.

Hegalakult Szegeden
a közegészségügyi bizottság
(Szeged, május 18.) A törvényhatóság bizottságainak száma szombaton
Injagv fontosságú uj szervvel szaporodott. A városházán megalakult a közegészségügyi bizottság, amelynek létesítését nemrégiben ikelt kormányintézkedés rendelte el. A közegészségügyi
bizottság mint Indítványozó és javaslattevő szerv szerepel a törvényhatósági közgyűlés mellett. A szombat délelőtti alakuló ülésen az elnöklő dr.
Antalffy Gyöngy elvtárs, h. polgármester ismertette a vonatkozó kgfmánvrendeletet. Ezután a 'bizottsági elnökévé dr. Berkes Pál elvtársat, az ismert,
orvost választották meg három évre.
Antalffy György h. polgármester néhány meleg szóval köszöntötte az elnököt ós fdlhivta, hogy az elnöklete alatt
álló bizottsággal törekedjék Szeged
közegészségügyének javítására. Figyelmébe ajánlotta Szeged speciális egészségügyi problémáit, a külvárosi egészségtelen lakások, a tüdőbetegség és az
egyéb népbetegségek ügyét, valamint a
nagymérvű csecsemőhalandóságot. Ezután dr. Viola György élvtárs ismertette a bizottság munkatervét, amelyben első helyen éttl ö külvárosok egészségügy,ének javitása. Az alakuló ülés
főbbek hozzászólása után ért véget.
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Szerdahelyi László
hegedűversenyét pár n a p p a l
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A szegedi hivatásos zenészek szabad szakszervezete és a vendéglátó
iparosok
szakosztálya
megkötötték
kollektív szerződésüket, ami a zenéiszék régi jogos kívánságát elégitd ki.
A szerződést a demokrácia elveinek
m 6010101060; kötötték
meg.
Marki)
Leó elvtárs, a zenészsza kszervezet elnökén sk régi törekvése vált valóra,
amikor sikerült, a szerződést a vendéglátói párosokká 1 elfogadtatni.
A
vendéglős szakosztály elfogadta a zenészeknek azt a (kívánságát, hogy az
évtizedéken keresztül meghonosodott
lealázó, az emberi mi voltot sértő tányérozási rendszerről áttérjenek a
százalékrendiszerre. A jövőben tehát
eltűnik a vendéglőkből és kávéházakból a zenetányér, ami nemcsak a
zenészek megbecsülésének és anyagi
helyzetének javítását jelenti, hanem
a közönséget is megjkiméli a tán*érazással való zaklatástól.

Jegyek érvényben maradnak. A hangverseny időpontját a lapokban közöljük.

Nagyszeged dolgozó ifjúsága l
ttf.t u m u n k a s o k !

PARASZTIFJAK!

DIAKOK!

A magyar ifjúság másodízben (készüli arra, hogy julnius első vasárnapján megünnepelje a magyar ifjúság napját.
üdvözöljük az üzemek, 'bányák ifjúságát, aikiik nélkülözve, de áldozatkészen végzik az újjáépítés nehéz munkáját.
Üdvözöljük a paraszt ifjúságot, akik megmunkálták a magyar földet!
Üdvözöljük az önkéntes bányász-rohamibrigádokat'!
Üdvözöljük a haladó szellemű diákokat, aldk átérezve a történelmi idők e t a munkás- és parasztifjuság mellé álltak a 'demokrácia megvédéséért.
Követeljük könyörtelen megbOÉitletését a fasiszta összeesküvőknek, akik
a nemzet egyetemes érdekeit veszélyeztetik!
Junius 2-át tegyük az ifjúsági egység, a szomszédnépekkel való barátság. a tartós béke ünnepévé.
Szabadiságharcunk: harc a reakció ellen!
Junius 2-ón megmutatjuk összefogásunkat és szilárd szövetségünfoef ebben a harcban!
Fel hát a munkára! Jövönkért, a népért, nemzetért és a demokráciáért!

Magyar Demokratikus ifjúsági Szövetség
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom
Független Ifjúság szegedi szervezete
Népi Ifjúsági Szövetség
Szakszervezeti Ifjumunkás és Tanoncmozgalom
Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szabad Szervezete
Magyar Cserkészszövetség V. kerülete

Értékálló pénzért, jó békéért, rendért
küzd a Magyar Kommunista Párt!
A Kommunista Párt kezdeményezésére a rókusi
elemi iskolát visszaadják eredeti hivatásának
(Szeged, május 1®.) A rókusi városrész elemiiskolás gyermekei nagy nehézségekkel küzdöttek. Miután a rókusi elemi iskola épülete katonai célokat szolgált, i'g|y a gyermekek a Szilién-sugáruti iskolába jártak. Az iskola
tanítóinak jelentése szerint az iskolakötelesek fele nem járt előadásra, mert
tutmeeszire esett lakóhelyüktől. A Szilléri-sugáruti islaola azonban Így is túlzsúfolt volt, hiszen két iskola .gyermekei jártak oda.

A M K P rókusi szervezete akciót
kezdeményezett, hogy a rókusi elemi
iskolát ismét eredeti hivatásának adják vissza. Szombaton délelőtt küldöttség járt a városházán a rókusi eLerhi
iskola ügyében, dr. Antalffy
György
helyettes polgármester megígérte, hogy
a legrövidebb időn 'belül az iskola
épületét —• legkésőbb tiz napon belül
— a rókusi iskolásgyermekek; rendelkezésére bocsátja.

Adópengőben állapították meg
a cipészipari árakat
(Budapest, május 18.) A közellátásügyi miniszter most megjelent rendelete érrtelmébeii adópengöbetn határozta
meg a cipészipaTi javítási munkált legmagasabb árát, továbbá a megrendelő
által hozott anyagból mérték után készült lábbeli legmagasabb készítési diját. A rendelet pontosan meghatározza
a javítási munkákhoz kérhető bar
mennyiségét is. a munkadíjon felül a
szükséges apró kelékek értékét, az
üzemi költség és a haszon bennfoglaltatik a díjban.. A javítási munkák

árát a cipésziparos magia köteles kiszámítani. Ez a dij nem lehet több. mint
a megálilapitott összeg és a felhasználásra kerülő 'bőr és talpalás anyagának
együttes összege. Az árakat 3 munkabérosztályba sorolják. Budapesten az
I. osztályú üzemben a bőrcipő talpalása 120*000. sarkalás 55.000, fejelés,
talpalás és sarkalás együtt 380.000 adópengő- Uj (lábbeli készítésénél a mar
megálilapitott dijaikhoz az anyag dija
és ezenkívül a kaptafa díja is felszámítandó.

Újratárgyalták a fasiszta felmentésért
elitélt Lamper József ügyét és nyomban
felmentő ítéletet hoztak
(Szeged, május 18.) A mépbáróságl
Tóth-tanácsa szombaton foglalkozott a
népeLlenies cselekményekkel két év és
hat hónap börtönbüntetésre ítélt d n
Lamper József szegedi orvos perújrafelvétel! kérelmével. Dr. Lampert első
fokon a szegedi népbiróság azért itéite
el, mert az orvosi kamaránál a fasiszta
időkben besúgóként működött és több
arvostársát feljelentette. A népbiróság
az újrafelvételi kérelemnek helytadott.
A periratok ismertetése után a népbiróság tanuként hallgatta lei <lr. Dömötör Gyulánét és dr. Ladvánszky József
orvost. A tanuk méntővallomása
és

több becsatolt irat ismertetése után
felmentette a vádlottat. Mivel bizonyítottnak vették, hogy nem müködöttt
besúgóként és a feljelentéseket sem ö
tette a kamaránál. El rendelték azonnali
szabadlábrahelyezését is.
Ugyancsak a Tóth-tanács foglalkozott a népellenes cselekménnyel vádolt
Haenig Józsefiné szegedi lakos ügyével
is. Haenigné 1942-ben feljelentette Muladí Mátét, mert az németellenes és
orosizbarát kijelentéseke ti tett. A népbiróság a tárgyalást — mert a tanuk
nem jelentek meg — elnapolta.

Uj ruhája lesz, ha

ÁRPÁD ruhafestékkel fest

Központi lerakat:
Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 35.
l e r a k a t :

Budapest, VII., Szövetség-utca 9. sz.

•ZtHttÓH^ÍK!

A

szombati minisztertanácson
különböző adöQgyi
rendelettervezetről tárgyaltak

(Budapest, május 18) A kormánytagjai
szombaton reggel minisztertanácsot tartottak. A minisztertanács elfogadta az adópengöjegy
bevezetésére,
továbbá
az
együttes kereseti adó és jövedelmi adó.
társulati és tantiém adó, valamint vagyon•öbblet adó rendezésére vonatkozó rendelettervez°teket.
A kormány tagjai kedden rendkívüli
minisztertanácsot
tartanak, amelyen a
már elfogadott B-lista rendelet vérehajtási utasítását és a kormány gazdasági es
pénzügyi terveinek további részleteit tárgyalják.
— Dr. Lajos I v á n előadása a szegedi tudományegyetemen. Pénteken
délután a szegedi tudományegyetem közép,
és
újkori , intézetének
rendezésében
dr. Lajos Iván miniszteri osztálvtanácsos,
az úgynevezett Szürke Könyv írója, a legujabbkori diplomáciai történetírás ismert
képviselője tartott érdekes előadást „Háborús felelőssé " cimen az Ady-téri egyetem nagy előadótermében. Pénteki előadásában számos meglepő adattal szolgált az
elmuit háborúból és a háború előtti német magatartásról. Adatait a külügyminisztérium levéltárának és titkos irattárának
tanulmányozása során szerezte be. Előadásában igen élvezetesen vezette végig
a magyar külpolitikai magatartást a második
világháború előtti
állapotoktól
egészen a háború befejezéséig. Újszerű
és érdekes előadáRát a hallgatóság nagy
tapsa után dr. Tóth László történészprofesszor, bölcsészkari dékán köszönte meg
közvetlen szavakkal.
— A m e r i k a i csapatok e l h a g y j á k
Angliát. Londonból közölték, hogy julius l-re valamennyi amerikai csapat elhagyja Anglia területét, a katonai sírók
ápolásával megbízott bizottság, valamint
az Európából érkező szabadságos katonák kivételével. Valamennyi amerika vezérkari irodát Londonból Pirisba helyezik
át. Az első amerikai csapatszálitmányok
megérkezése óta több mint 3 millió amerikai katona vonult át Anglián.
— Szülők i s k o l á j a . Az MNDSz rókusi csoportjában 20-án, hétfőn délután
6 órakor a „Szülök iskolája" keretébe*
a Hétvezér-utcai Munkásotthonban dr.
Berkes Pál nóorvos tart előadást. A rendkívül tanulságos előadásra való tekintettel
kéri a rendezőség *az érdeklődők minél
nagyobb számban való megjelenését.
— Betörés cipőért. Kiss Sándor cipészmester Polgár-utca 3 szám alatti
műhelyébe ismeretlen tettesek az ablakon
keresztül behatoltak és kétpár cipőt vittek
magukkal. Ugyanakkor több {más holrr.it,
értékes felszereléseket és bőrdarabokat is
elemeltek. A rendőrség nyomoz a betörők
xézrekeritésére.
— K á r o l y i M i h á l y n é bekapcsolódott a magyarországi
UNRRA-misszió
munkájába.
— D r á g a s á g i segély kifizetése a
a-ostahlvataloknáL A tényleges szolgálatban álló közszolgálati alkalmazottak illetményeinek, valamint az állami ellátásban részesülő nyugdíjasok, özvegyek és
árvák ellátási digának kifizetése segélylapok alapján, a főpostánál 8—14 óráig, a
pályaudvari postánál 8—12 és 14—17
óráig a postamesteri hivataloknál pedig
8—12-ig történik A torlódások elkerülése
és a gyors kifizetés lebonyolítása vegett
ajánlatos, hogy az érdekeltek a lakóhelyükhöz legközelebb eső postahivataloknál jelentkezzenek. A segélyek csak
személyazonossági igazolványok felmutatása mellett vehetők fel.
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Szeged dolgozói! Fogadjátok szívesen
az otthonotokat felkereső elvtársainkat

NAPIREND
Május 19. 20.

Májusi eső ulán - a -

Nemzeti Szinház: 7-kor: A vihar.
Hétfőn: 7-kor: A vihar. (Prózabérlet
A. 5.)
Erőre kapott az őszi buza, közepes kukorica
Széchenyi Filmszínház: 4, háromneés jó krumpli termés várható
gyed 6 és fél 8-kor: Csattan n csók.
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8
(Budapest, május 1&) Az országban, éppen a vetés ideje alatt ért az aszály
órakor; A vén leány.
bár nem egyenletesen, mégis megérke- és ennék következtében
rendkívül
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és zett mindenhol a májusi eső. A tava- nagy vcflt a répabölha kártétele és a
fél 8 órakor: Algir.
szi hónapok szárazsága nagymértékben cukorrépát mintegy 70 százalékban újveszélyeztette az idei termést. A má- ból kellett vetni. Az utóbbi esőzések
Somogyi-könyvtár nyitva 9-tól este 7 jusi esők azonban még idejében ér- után azonban a cukorrépában is jó köóráig.
keztek ahhoz, hogy a termés egyrészét zepes termés várható. Az ipari növéEgyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután megmentsék. A zivatarokat több napon nyek is megsínylették a szárazságot. A
át jégeső kisérte. Általánosságban az legelők is gyengék, az állatokat későn
4 óráig.
őszi vetésekben, küHönöser. a rozson lehetett .kihajtani és kevés táplálékot
Vasárnap zárza.
már nem sokat segített a későd csapa- találtak. Ugyanez a helyzet a réteknél'
Muzeum zárva.
d é k Az őszi búza is ritka és gyenge, is, amelií-eken a sarjutói várható jobb
de az eső utáni erőre kapott. A tava- eredmény. A mezőgazdasági munkákat
Ssolffilatoü gyógyszertára*
sziak közül a (kalászosoknak sokat hasz- országszerte rendben elvégezték és legOarfe Jenfl KlauxC-tir 1 Josxt Frf- nált az eső és további esőzések még feljebb 10 százalék bevetetlen terület
mm Petőfi Sándoi-wgárul í l t í , W§- sokat segíthetnének fejlődésükben. A maradt. Rovarkár különösen a cukorkukorica rosszul keit, ezért visszama- répában mutatkozott, a fagy pedig' a
riM Márton CBongiSdl-iugáral 13
radt, de az esőzések után közepes ter- gyümölcsösökben Okozott
jelentékeny
més várható. A legnagyobb kór talán kárt.
amelyet
— Ai
adópengfft m á j a s 19-én a cukorrépában mutatkozik,
10.900 pengó. — Ezer adópengő 10-90
•UlpengS.

T.

Előfizetőmhez

Értesítjük t. előfizetőinket, hogv
országos rendelkezés folytán a napil a p o k á r a m á j a s 19-től példányonkint 30 000.000, m á j a s 20—26-ig (21)
terjedő hétre a z előfizetési dlj 150
millió pengő.

— Budapeatl cigarettaleket S*ö a
u a g e d i piacon. A szegedi gazdasági
rendőrség a pénzügyőrség nyomozóival
együtt a szombati oiecon letartóztatta
ifj. Kmetty Gyula budapesti pékmestert.
Kmetty a Tisza Lajos-kőruti piacon üzérkedés céljából 6 ezer cigarettát vásárolt
és 13 millióért akarta eladni darabiát. A
rerdőrség és pénzügyőrség nyomozót kalandos nyomozás után elfogták és őrizetbe
vették. Kihallgatása során Kmetty beismerte feketézési szándékát. Eljárást indítanak ellene.
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Polyák II. a Ferencváros elleni
csapatban
A Szeged A K vasárnap reggel autóbuszon utazik Budapestre, ahol
a
„Tizek hatrea" során a Ferencváros ellen játszik. A piros-feketék nem a legjjobb előjelek között veszik fel a küzdelmet a nagy ellenféllel szemben. A
héten a vezetőség" sérülések miatt öszszeálíitási gondokkal küzdött és a pér.
tek esti vezetőségi ülésen a csapatot a
következőképpen állitották össze: Bakó
—Polyák II., Szabó — Baróti, Kakuszi, Kolozsi — Báló, Ladányi, Vörös,
Hernádi, Nagy. Szabót azért vitték át
baloldalra, hogy a remek ferencvárosi
jobbszélsőt, Sipost semlegesítse. Polkáik
II., az egykori Szeged FC-hátvéd
a
második Csapatban hétről-hétre jó teljesítményt nyújtott és kellő rutinnal
is rendelkezik, ezért került a csapatba.
A csapatot szép számban kisérik fel a
szurkolók a mérkőzésre.
A
Ferencváros—Szegled
mérkőzéseknek már patinája van a múltból és
hosszú idő után találkozik ismét a két
nsapat. Számszerű eredményt jósolni
nem lehet, mert nem ismeretesek a két
OB-csoport erőviszonyai, de egy bizonyos, hogy a mérkőzésen szép játék
lesz! A szegedi fiuknak mindent el
kell követniök a siker érdekében, hogy
bebizonyítsák a csapatban rejlő értékeket és azt, hogy a vidéki sport színvonala nem alacsonyabb a
fővárosi
sport színvonalánál. Ebben a reményben engedjjik őkeíi utjukra és ha kisgólsrányu vereséggel térnek vissza,
már akkor is elégedettek lehetünk.

— A Városok Szövetségének ülése.
A Magyar Városok Szövetsége ma Budapesten ülést ta t. Az ülésre Szegedről
Dénes L»ó elvtárs, polgármester, dr. An
talffy Gvörgy elvtárs, h. polgármester és
Rőna Béla elvtárs, tanácsnok utaznak fel.
Ezen az ülésen választják meg a szövetség tisztikarát, amelyben Dénes elvtársat
ügyvezető elnöknek jelölték.
x Uj orosz, angol, francia és szerb
Vasárnap sportprogramja
esti nyelvtanfo'vamok kezdődnek az inaVasutas-stadion
féL 6: Tisza—Mórarostanonciskolában. Jelentkezés délelőtt
9—12-ig és dé'után 3—6-ig az iskola iro- város, I. o bajnoki, 4 órakor: Rendőrség—Tisza II., II. o. bajnoki. Szabaddájában, Eötvös-utca 2.
ság-tér: fél 6: SzFIE—SzATE I. o. bajnoki,. fél 4: Barátság—Bostás I., II. a.
bajnoki. UTC-pálya: fél 6 órakor: UTC
Közellátási közieménvek
—HMTE I. a bajnoki. Ceserepessor:
Só fogyasztói ára 100 millpengő ki- fél 10: SzEAC—Toldi II., III. o. bajnoki. Hunyadi-tér: 9 óra: SzMTE ifi—
ónkint.
SzFIE ifi bajnoki.
Kenyér fogyasztói ára 48 milípetlgő
Dorozsmán: DFC—SzMTE I, a bajkilónkinf.
Élesztő fogyasztói ára 8 millpengő noki. Lemezgyár—Szabadság II. o. bajnoki, DFC ifi—Móra ifi bajnoki mérdteg-kirat.
kőzések kerülnek sorra. A Postás MaPetróleum fogyasztói ára 103 mill- kón az MVSE ellen játszik. Szőregen
pengő literenlánt.
Rákóczi—Toildi és Rákóczi II—SzMTE
Közellátási hivatal.
II. szerepelnek, mig Vásárhelyen
a
HTVE—MMTE mérkőzés lesz.
Asztalitenisz. A Móravárosi MaDISz
asztali teniszezői az Ujszegedi Függet
len Ifjúság csapatát látják vendégül
HIRDETMÉNY. A pénzügyminiszter barátságos mérkőzésre 9 órai kezdet121.400—1945. VII. számú rendelete 14. tel a móravárosi MaDISz helyijégébea.
szakaszának 1. bekezdése értelmében
A Magyar Kender Ujszegedi MTE
felhívja a városi adóhivatal az általá- értesiti a közönséget, hogy -ma. vasárnos kei-eseti és társulati adó fizetésére nap délután 5 órakor lejátszandó mérkötelezett adóalanyokat, hogy akik előlegfizetési
kötelezettségüknek
eleget kőzését a HMTE visszautazása miatt
nem tettele, három napon belül saját délelőtt fél 9 órakor rendezi.
számításuk szerint járó adóösszeget fizessék be, mert ennek elmulasztása eseR A D I O
tén a megbecsült adóalap, illetőleg adóösszeg alapulvételével fogja a városi
VASÁRNAP, május 19.
adóhivatal a végrehajtási eljárást azon6.45: Hirek, műsorismertetés. 7.06:
nal folyamatba tenni. A becslés ellen
jogorvoslatnak helye nincs. Városi adó- Reggeli zene 8.00: Operarészletek; 9.00:
Római katolikus vallásos félóra a Stúhivatal.
dióból. 9.30: Görögkeleti istentisztelet
közvetítése az Almássy-téri templomHIRDETMÉNY. A nyugaitira hur- ból. 1-0.00: Hirek. 10.10: Orosz muzsika
colt javainkra vonatkozó adatok kiegé- 11.00: Elbeszélés. 11.20: Hanglemez. 11
szítése érdekében a
földmüvelésügyi óra 30: A Pénzjegynyomda énekkara
miniszter felhívja
mindazokat,
akik énekel. 12.00: Déli harangszó, hirek.
Ausztriában ég Németországiban levő 12.15: Anyák 5 perce. 12.20: Rádióz©
magyar eredetű mezőgazdasági javak- nekar játszik. 13.20: Dante, Előadás.
ról tudomással bírnak, az azokra vo- 13.50: Hanglemez. 14.00: Hirek. 14.10:
natkozó adatokat szóban az állami gaz- Debussy és Ravel müveibőL 15.00: Ündaságii felügyelőségen (városi bérház, nepi krónika. 15.20: Rousseau mint zeI. emelet 14 ajtó) naponta reggel 9 nész; 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hiórátöl 2 óráig jelentsék.
rek. 18.10: Derűs percek. 16.20: Pe-rtis
Jenő
cigányzenekara
magyarnótákat
HIRDETMÉNY. Felhívom az Alsó- muzsikál. 17.00: Falurádió. 18.00: Hi
város, Hattyas, Tompasziget és a ti- reto. 18.05: Vöröskereszt-közleményeit.
szai hullámtéren
földlhözjuttatottakat, 18.15: Román est. 19.15: Jámbor László
hogy a 72.938—1946 OMH sz. rende- énekel. 19.40: Előadás hanglemezekkel
let értelmében a földosztást végző 20.00: Hirek 20.20: Tánczene. 20.50: Hi
mérnökök részére járó kalória pénz- rek és krónika orosz nyelven. 21.00
ben esedékes részét — holdankinfc 3 Rádió hangja, utána műsorismertetés.
milliót — öt napon bélül a Földhivatal 21.15:
Lemezvásárlás
„Anno 1946'"
műszaki osztálvánál fizessék be. Aki Előadás. 21.50: Hirek és krónika anfenti összeget öt napon belül nem fi- gol nyelven. 22.00: Hirek, sporthírek
zeti 5e, azt a fizetés napján esedékes 22.25: Vöröskereszt-közlemények. 22.35:
kalória szerint számoLjuk elt Földhiva- Nagykovácsi Hona énekel. 22.50: Hirek
tal műszaki osztálya.
és krónika francia nyelven. 23.00: Elfelejtett dallamok.

K é r j ü k t. Előfizetőinket, hogy a
l a p o k snlyoe anyagi helyzetére való
tekintettel ar előfizetési dijakat m i n
denkor előre (tehát legkésőbb hétfői
napon) a k l h o r d ó k n a k kifizetni szi
x Tánc ma, vasárnap este 7 órától
veekedjenek. mert csak igy á l l mó- az Ipartestületben.
d u n k b a n n l a p zavartalan kézbex Szerdahelyi László hegedühangversítéséi biztosítani.
Kiadóhivatal
senyét pár napnál elhalas>tiák. Jegvek ér> — Időjárás jelentés. Várható időjárás vényben maradnak. A hangverseny időpo tját a lapokban közölni fogjuk.
vasárnap estig : Mérsékelt szél, felhőát— Megkezdte előadásalt a cirkusz.
vonulások, több helyen záporeső, zivatar,
A Gazdag-cirkusz most újból kifeszítette
a hőmérséklef alig változik.
— Truman elnök állami kezelésbe óriási befogadóképességű és a közönség
minden igényét kielégitö nagv ponyvavétette a vasutakat.
— A z iparjogosítványok felülvizs- sátrát a Valéria-téren. Megnyitó díszelőg á l á s a . A szegedi kereskedelmi és ipar- adását szombaton este tartotta gazdag
kamárához megérkeztek az iparjogositvá- műsorral, széoszámu közönség előtt. Av
nyok felülvizsgálásához szükséges nyom- öt világrészt bejárt kitűnő artisták husz
tatványok. Ezeket a kérdőiv nyomtatvá- attrakcióval és jobbnál-jobb számokkal
nyokat május 20-tól lehet átvenni 50 ezer szerepeltek. Kedves szórakoztató számok
adópengőért a hivatalos órák alatt az és mókák tarkították a műsort A cirkusz
műsora tavaly óta sok ui attrakcióval és
iparkamarában. (I. emelet).
— Hamvas p ü s p ö k m á j u s i szent- más szórakoztató számmal gazdagodott.
bezzéde a fogadalmi templomban. Még a beléoődii sem a régi, tojásban is
A fogadalmi székesegyházban tartott má- lehet fizetni. Vasárnap két előadást tart
jusi ájtatosságok sorozatában kiemelkedő a cirkusz : détotán 4 órakor és este 8
mozzanat lesz május 19-én, vasárnap az órakor változatlan műsorral. Mindkét előaz ünnepi szentbeszéd, amelyet Hamvas adást rossz idő esetén is megtartják a
Endre megyéspüspök mond a Máriatisz- vízhatlan ponyvasátor alatt.
telet jelentőségéről. Az ájtatosság ének— Karácsonyi Ferenc elvtárs csonszámait a főiskolai hallgatók kamarakó- g r á d i iőlspáa sajtópert (ndlt a Szerusa szolgáltatja ür. Szeghy Endre főis- gedi K i s ú j s á g ellen. A budapesti és a
kolai tanár vezetése alatt. Az ájtatosság Szegedi Kis Újság, a Kisgazdapárt lapjai
pontosan 6 órakor kezdődik,
támadást intéztek Csongrád vármegye és
— Tltó születésnapja. Május 25-én Hódmezővásárhely főispánja. Karácsonyi
lesz Titó tábornagy születésnapja. Ebből Ferenc elvtárs ellen és azzal gyanúsítják,
az alkalomból az uj Jugoszlávia nagysza- hogy nem számolt el mint közellátási kormánybiztos nagymennyiségű gabonával.
bású ünnepségeket rendez.
Amint értesültünk, Karácsvnvi elvtárs a
MaDISz-hirek.
A MaDISz május Szegedi Kis U|ságtől helyreigazítást kért
19 én a következő helyeken tart gyűlést. és egyben megcáfolta a cikekkben ellene
Felsőközpont: Perjési László, délután 4 irt vádakat, ugyanakkor felettes hatósáóra. Alsóközpont; Koloszár Béla, délután goktól, a belügyminisztertől vizsgálatot
4 óra. Deszken: Klein Sándor, délután 3 kért maga ellen és felhatalmazást, hogy
óra. Dorozsinán: Varga János, délután 7 megindíthassa a sajtópert a két kisgazórakor.
daparti újság ellen.
X Házasság. Hutterer Márta (Sze— Többszörös tolvajleányt a d t a k
ged) és Somogyi Miklós (Budapest) ma
délben 1 órakor tartják esküvőjüket a régi á t a z "ügyészségnek. Dömsödi Etel,
büntetett előéletű 24 éves "szegedi lakos
zsinagógában.
még februárban a szegedi ipartestület
— Kerék p á r l o p á s a városházáról. tánctermében ellopta Katona Mátyáané
Szombaton délelőtt a városháza előcsar- retiküljét értéktárgyaivá együtt. A ruhanokából ismeretlen tettes ellopta Lapu tárból ellopott egy télikabátot is, majdJenő lelakatolt kerékpárját anélkül, hogy pedig megszökött. Kiskunfélegyházán ké
az ottlevő rendőrőrszem észrevette volna. sóbb ugyancsak retikültTopott pénzzel és
A szegedi rendőrség bünügyi osztálya aranytárgyakkal. Néhány napoal ezelőtt
nyomozást indított
Katona Mátvásné Szegeden felismerte és
x Eljegyzés. Barakonyi Rózsi és Árky azonnaf értesítette a rendőrséget. A szegedi rendőrség őrizetbe vette, majd beisLászló jegyesek.
— Fölhívás a házhelyigónylőkhőz. merő vallomása [után átadta az államAz MKP rókusi szervezete felnivja a rókusi ügyészségnek.
házhelyigénylöket, hogy a jövő hét'folyamán irataikkal együttt jelentkezzenek 5 és
7 óra között a rókusi kultúrházban. Itt
pártközi bizottság ellenőrzi az igényjogo- A Szegedi Általános Munkásdalárda
sultakat.
— M a g y a r nóta est a Gyniagyárban. A gyufagyár kulturgárdája vasárnap
délután 6 órakor magyar nótaestet rendez
a gyár kultúrtermében. Vendégeket szíverendez május I9-én délután 7 órakor (Beiépés díjtalan).
sen látnak.

Hivatalos

közlemények

az alsóvárosi kuiturházban
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A pélmasryarország
1 teleion számai:
Szerkesztőség:

493.

és

103.

Kiadóhivatal: 3 2 5 . Kárász-u.

d é l m a g y

Szakszervezeti hirek

a r o r s z á g

VASÁRNAP, 1946 MÁJUS 19.

Komplett, keményfa, világos hálószoba í
19x300-av gumit cseréinéi? 350-esre
eladó, Hetvezér-utca 43b. Érd: héfkőznap ráfizeti ssel, Boldogasszony sugárut 3.
délu'án.
Uj kerékpárvázat adok kukoricáért.
A Délmagyarországi Cipőgyár igazgatóTraktor eladó. Tud ; Csiszár ügyvéd, Boldogasszony-sugárut 3.
sága 10 pár télialpat juiutou az algyői
Tisza Lajos-kőrút 73.
Női kerékpárt, duplakrómozotf, kitűnő
fiiuepnó munkások reszére. Felkérjük az
állapotban, jó gumikkal adok hizottseralgyői hídépítés üzembizottságai, hogy
tésért, Dözsa György-utca 2., II. 4.
Foglalkozás
ennek áiveteiére jelentkezzen a szakszerSZEREDAINÁL
1 nyolcéves pejkanca elcserélhető pavezeti tiikárságon (Dózsa György-utca 8,
Vizsgázott
gépkocsivezető, szerelő ripáért és egy két es féléves üsző borért
II. em. bal.
Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.
elektrótechnikus állást keres, „Műszaki vagy disznóért, Kecskéstelep, trafik, Sü i.
A Vendéglátóipari Munkások SzakszerVálasztási angóra nyulak, belparéyutisztviselő" jelige.
vezete 2i-eu, kedden deiutan 4 crakor a
Gyapja- és angorafonást vállalok, Ár- lakért vagy szemesért elcserélhető Hoszakszervezett székházban ertekezletet tart.
P A R T H I R E K
biártbasa-u. 29.
bóc-utca 3. (Maros-utca sarok.)
A Zenészek Szakszervezete 21-en, kedEgy világos tavaszi öltöny pénzért
Kommenciós
tanyás
felvételik.
den délután 3 orakor taggyűlést tart a
vagy eleiemért Somogyi-telep IV. 127.
Pártnapok
Petőfi
Sandor-sugárut
76.
szakszervezeti szén házban.
Élelemért veszek régi és uj gvári 1 AmGyermekkocsik, kártolégépek, laka<4 Magánalkalmazottak Szakszervezete a kerületi és üzenti pártszervezetekben.
pán élküti rádióroncsot hétfőtől. Hétvezérfelhívja a tagdijhatraiékban levő tagjait Tárgy: A Köztársaság védelméről szóló tos és gepmunkák elsőrangú kivitelben
ulca 33.
hatraiekuk surgoa lendezésere, ellenkező törvény ismertetése. Május 19.: az agi- „Tisza" Fémipar Rigó-utca 38.
Fórfikeréhpár elcserélhető egy javíK ö z é p k o r a asszony mindenes állási
táció napja.
esetben a Kemavi tagdíjjal hatra.ékos tatóit
süldőért, hóbiártbasau. 38.
keres,
vidékre
is
elmegyek.
Mikszáth
Kálgokat kénytelenek leszünk tagjaink sora19-én, 3 órakor Kecskéstelep; Katona mán-utca 14.
Egy kecske elcserélhető, 4 liter tejet
bűi törölni es azok a Szakszervezeti TaAndrás,
Komoly kereskedő adminisztrációba ad naponta, Somogyitelep, Határ-ut 1001.
nács határozata ertelmében ma® szakszer3-kor Klebelsbergtelep: Csetba Sán- jártas, nagykereskedőnél, üzemnél, ügyNői kerékpárért bútort, ruhaneműt,
vezetbe sein lephetnek be.
dor.
cipőt, gyermekkocsit adok. Maros-utca l .
nökségnél
anast
keres.
Jelige
„Jártas"
:
A Famunkasok Szakszervezete felhívja
20-án, 3 órakor Lemezgyár: Koloszár
P r i m a sportcipőt készítek mérték sze14-15 éves leányokat toliválogatása munkanélküli asztalosokat, hogy 19-en,
Béla.
rint tűzifáért, Délvidéki Áruház, Tisza Lahoz telveszek. Török-utca 7, tollüzlet.
vasarnap délelőtt 9—12 ora között jelentFelhívjuk az összes pártnapi előadó6> a könyvelést vállal fiatalasszony. jos-kűrüt 48.
kezzenek a Hétvezér- u ca 9. sz. alatti
kat. hogy 20-án, hélfőn délután 6 órakor Klein jozserné. Szentháromság-utca 35.
J 6 féjőstchén. 14 hónapos üszőborja
munkásoti honban.
feltétlenül jelenjenek meg Arany JánosAlgyői hidépitéshez gépírni és jól terményéit elcserélhető, ket és fél hóid
utca 2. sz. alatt a szerdai parinap anya- szánioiui tudó, lehetőleg kerékpárral ren- föld paprikának kiadó, Tápé, Somoyamegbeszélésére.
delkező tisztviselőt felveszünk. Ugyanott utca 29, Molnár G. Péter.
SZÍNHÁZ • MUVfiSZEl gának
A rendezógárda vezetői az összes kerü- aceokat felveszünk.
E g y fehér pólyahuzat, egy sportkocsi
leti és üzemi szervezettől 21-én délután
elcserelhető, Retek-iuca 38.
b órakor a Kálvin-iéri székházban pontoA Szegedi Nemzeti Sxlnhlx
Nynlketrecérl vagy ládáért cigarettát,
l a k á s
san jelenjenek meg és hozzak magukkal
heti m a t t o m :
cigarettapapírt
adok. Zerge-utca 15. sz.
a maju3 i-én átveit karszalagokat. KözHétfő: A vihar. Prózabérlet A-5.
Rehér gyermeksportkocsi, női kerékponti R. G. vezető.
Szép szoba-konyhás lakásomat átKedd: Szünet,
párért, ágy és asztal terményért elcserélA M K P szemJnártnml előadás- adom süldőért vagy kukoricáért, jelige:
szerda: Vaiüs után.
hető. Harmat-utca 9, utcai lakás.
„Elsején".
sorozatot hirdet.
Ennek keretében a
Csütörtök: Vihar, i'rózaberlet B-5.
Bádogcsatornát, pálinkafőzéshez rézkövetkező
eloadások
lesznek:
Kétszobás
kertes
házat
vennék
aranyfemek ; Denever. Dolgozói? akciós előcsövet,
oiomcsövet, cemenicsövet. szivatyért
jo
karban
lévót.
Retek-utca
38.
19-én, 2-kor a Szegedi Kenderiohé gyáradása.
Műhelynek feltétlen alkalmas száraz tyut cseré ek malacért, borért, élelemén.
ban Tóth RoDert: .Imperializmus",
Szombat: Szibitl.
kiadó. Darázs bádogos, Gróf Apponyi-utca 6.
6-kor az Ujszegedi Kommuuista Part- világos pincehelyiség azonnalra
Vasárnap: Vihar,
Modern villanyfütőtest eladó, vagy
ban Geigeiy András; „Társadalmi Singer József, Attila-ulca 1.
formái? fejlődése",
2 szobás, 1 szobás lakások, üzlethelyi- elcserélhető. Újszeged, Fürj-utca 13.
Árverési hirdetmény.
20-án, 3 órakor Rendező p, u. Perjesi ség, raktárhelyiségei? kiadók, LakasügyK é k k ö v e t adok zsiradékért, süldőért
László: „Klasszikus kapitalizmus", nönség, Kölcsei-u. 10.
borért. Alsóváros, Dobó-utca 51.
ázeged Város Árverési Csarnoka 1946
L a k á s t kaphat férfi élelemért, fehér4-kor Ü. V.-nél l óth Róbert: „Klaazmájus 24-én deiutan 5 orakor — önkénEgy hasastehén elcserélhető zúzott
nemű javítást vállalok, Varszeginé, Bol- papnaaért és xocsiért és 1 anácfa elcseszikus kapitalizmus",
tes — árverést tart (Oroszian-u ca 4. sz.
7 orakor Perjési Laszlo: „A háború dogasszony- sugárut 25.
alatt) az árverést csarnok helyiségeiben.
rélhető kukoricáért, Szabadsajtó-u. 45. sz.
Belvárosban egy szoba-konybás laknatása a rokegazdaságraArveresre targyakai a nivataios OraK alatt
Tűzifát és férficipőt adok zsirért Kis
rész
atado
„azonnai".
21-én. 3 crakor
Tisza p. u.
Perjési
ö-tol fél 4-ig vesz át a Vezetőség.
Kellemes otthonra talál magányos nő- faludiu. 52
László.- „Klasszikus kapitalizmus",
Árverezi Csarnok vezetősége.
Kettő 4 éves kancaló erős paripáért
6-kor Belváros II. pártszervezetben nél, ki eleiemmel vagy tüzelővel fizet,
elcserélnetó. Heréert, kukoricáért, árpáéit
Komócsin Zoltán: „Táisadalmi for- bzerit Ferenc 15, Réveszné.
Nyílt-tér*)
mák tejlódése",
2 szobás magánházat keresek, lehet oszlopot és hasábos fát adok. Csongrádi22-én, fél 4-kor Dohánygyáiban Pászthy telepen vagy Újszegeden is. A lakásszer- sugárut 46.
A k á c f á t dohányért, jégszekrényt pénFeleségemtől, Tanács I m r é n é szül.
Maria: „Klasszikus kapitalizmus", zőt barmiiyen igényt kielégítő élelemmel
zért, 41-es cipőt élelemert adok Kovács,
K a t o n a Gizellától kuionvalun elek, erie
2-kor Gyufagyárban Halasz György : jutalmazom, Ilona- u. 15. 1. 1.
semmüee iclelosseget nein vallatok.
„Állam és Demokrácia" cimmel.
Elcserélném szemesi magánházamat Dózsa György-u. 11, 11. 9. á.
Öthónapos malacok elcserélhetők kuTanács Imre
hasonio szegedivel, érdeklődni lehet Szekoricáért. Bécsi-körut 12.
AlSOKOZpOIlt.
ged, Maros-utca 41,
Közelellő, jó tejelő .kecske elcserélElcserélném szép kétszobás, előszo*) E rovatban közöltekért sem a szertiSA** bás takasom vidékre. „Esetleg Cson- hető férfi téli kabátért. Klebelsbergtelep,
kesztőség sem a kiadóhivatal felelősséget Mustsűritmény
Mokiini-sor 21.
grádra" jeligén.
netn valtai.
PATZAUER Kölcsey-utca 9.
Fejöskecske fiával jó kerékpárért elcserélhető. Dobó-utca 36.
c s e r e
Cserép elcserélhető. Tápé, DózsaModern áramvonalas sportkocsi, nöi utca 100.
balionkabat eleiem es táéri elcserélhető.
E e y vagon trágya borért vagy szeHétvezér-utca 33.
mesért elcserélhető. Egy hároméves üsző
11 HP.BS 220/380 for. 1430. villanyKeveset használt lapos gyümőlcs- földért elcserélhető Alsóváros, ; Hold-u. 4,
Különfélék
motor aranyért eiauó. Tóth lakatosmiihely, szátttto kocsit és egy lőcsöskocsit adnék
Jégszekrény, gramafon lemezekkel
Római- körút 23.
egy igaslóert cseréoe. pulc-utca 19, az elcserélhető, vagy pénzért
megvehető.
HnUé ügyelem I A Varkioszk tetején
Fodor-utca 33.
Mész minden mennyiségben beszerez- üzietoen.
minden szomoat es vasárnap délután 6-tól hető Bem tábornok-utca 10. (ezelőtt Róka3 hónapos mangolicák férfiruha és
E g y fejöskecske hizottdisznóért elcsetánc.
utca) szam alatti keieskeoésbcn. Nagyállo- rélhető Klebelsbergtelep, Óbébai-sor 20.
fehérneinüanyagért, angorák elcserélhető!?
Felkérem azt a felsővárosi varrónőt, mas közelében.
H a t bükxfabokkedii elcserélhető 4 vagy eladó, Alföldi-u. 9, Nyári.
aki 1944 junius 10—14 között Pártos KláEgy parasztkoksi elcserélhető egy
Bélyeggyűjtemény^ tömegbélyeget szénen. Tisza Lajos-körut 29, fdsz. balra.
ntól az angóra nyuiakat megörzesre átveszek, i aius beiyegsereskedés, Iskola,
Békeininöségű 1. r. feher sifon fehér- jó fejőstehénért, megtekinthető Vásárhelyivette, hogy jelentkezzen Baiintne Partos
utca 29, fogadalmi templommal szemben. nemű anyagot cserélek zsirért vagv ól sugárut 111, külsővége.
Boriskanai, Zrínyi-ulea 9. Jelenikezést vagy
Egy kis Singer, csónakos varrógép
niradast természetben Honorálok.
A t a n y á t , ezüstjét a régi bizalommal nizoit seriésert. Iparvállalat megbízásából
elcserélhető élelemért vagy pénzért, Kosktbizsar Gyula, bzentgyöigy-utca 13.
Bniorgyártáahoz
valű anyagokat, hoznaija ismét dr. Berényine ékszerészhez
13 eves paripalovat elcserélek hasas snth Lajos-sugut 95 sz., Csüllög 7—9,
vagy Kívánság szerint pénzt adunk ciolaj- Klauzál-tér 9vagy jo fejőstehénen esegy 150 kg. anya- délután 5—7-ig.
eri.„Minden mennyiséget átveszünk, ozeVálasatási malacok szemestakarmány- kocáéit. Ribizsár Gyula, Szentgyörgy-u. 13.
Egy 4 hónapos malac jó rádióéit vagy
gedi Lemezgyár szeged, Kúkusi rekete- ért eladók. Petőfi Sándor-sugarut 76.
Épületfaanyag es préstegla elcserél- szemesért elcserélhető, Gém-u. 5.
löidek 140.
Nyulketrec eladó. Megtekinthető: hét- hető, Újszeged, Ncpkertsor 3. sz.
V á l a s z t á s i malacok elcserélhetők szemerérf, lisztért, tűzifáért. Somogyitelen
42 collos MÁV. cséplő kazalozóval főn uéiutan 3 órától Bercsényi-utca 11,
Egy nyolchetes széj) bikaborju szeEgy
aranivonalas
uj
gyermek
sport23. u. 983 Hídvégi.
bétbe kiadó. Faikas Szilveszter Szeged,
mesén elcserélhető. Deiibáb-utca 88.
kocsi eladó. Huilám-utca 4. 5. ajtó.
Morahaloin 58, Bajai ul l7 km-nél.
Malacokért elcserélhető egy szép
Elcserélném
igáslovamat kocsiért. konyha J?redenc Felsővárosi feketefö'dek
Üvegezett vagy tivegnélküli válaszFainvarozást résziből válla) Telekyfalat keresek megvételre. Cipőüzem, Tisza- Algyő, Szegedi-utca 83.
240, az Ősz-utca végén.
utca 1, házmester.
Lajos-korut 20. (Kocsis-fűszeres mellett).
Ftaskecskék elcserélhetők szemesért,
Tűzifát adok 16 évesnek való férfi4 + 2 Oiion rádió alkalmi vétel, AmaVennék 2—5 HP-ig
villanymotort bicikliért, bomogyitelep 17-ik utca 874.
ruháérr, anyagért vagy kukoricáért. Tápé,
törboit, i>alvaiia-uica 2. .Vezérdrot (xeri- vagy eleiemért cserélek. Papp órás, CseKilenchónapos süldőt cserélnék 4 li- Szamos-sor 1.
leshez) elcserélhető.
konits-utca 1.
tert adó fejóske-cskeért. Érdeklődni: BalaPrima, könny üvázu férfikerékpár el48 collos cseplőhöz elevátort keresek
Eladó 25 literes fagyaszt/gép kézi- ton-szabúüziet, Jókai-utca 6.
adó vagy elcserélhető, Alföldi-utca 57,
haszonbérbe vagy megveteire .Kistelek, motorhajtással 6x6 literes apsráilal, HolBort, pálinxát cserélet? kukoricáért, Fodor.
Vörös Péter.
czer-cukrászda.
árpáéit, Bécsi-körut 12.
Egy kisló szerszámmal és kocsival
I
g
á
s
l
ó
eladó,
ellenérték
mellett
kapáBelvárosi üzlethelyiséget 1 helyiségFecskendőt, tűzifát és szenet cserélek élelemert elcserélhető. Újszeged, Bethlenrészt keresek. Leiepest tizetek. Ajánlatot lásra föld kiadó résziből. Alsónyomás-sor kerek pargumiért, kukoricáért
és ruha- utca 30.
60. szám. Szeged.
„Ékszei" jeligére a kiadóba kérek.„
E l a d ó szekrény, létrák, hengerek, pit- neműért, Dobó-utca 41.
Szép sportkocsimat elcserélem hasonló
Herckaszáfást, kapálást, ekekapálást, lik, dudacserep. Ablaktokot elcserélném
15 hónapos, prima telivér simnten- mélykocsiért. Csongrádi-sugárut 32.
behordást es araiást vattaiunk. Újszeged. polyváért. Hattyu-utca 16.
thali bikák eiadók vagy elcserélhetők. TráFácskái-utca 7, Bertalan-szocornai,
Szemeskávét kis tételben is vásárol gyát adok kévés heréért. Szokolyi Beríini-körut 8b.
Meinl-fiók, Kárasz-utca.
Felelős szerkesztő: Gárdos Sándor.
Konyhaberendezés, étkészlet és festÉlelmet, pénzt vagy fát 3dok egy 5,
Felelős kiadó: Koncz László.
Adás-vétel
ményele, fotelszexek eladók. Somogyi-utca vagy 10 kg-os tányéros mérlegért súllyal.
Kiadja:
Liszt-utca 25,
Rádiócsöveket, roncsokat a legma- 11, 11. em. 6.
Hírlapkiadó
Kft.
E l a d ó transzmisszió, viz, gőz. villanyKendet fonó rokka elcserélhető Bécsigasabb aron vásárol Amatör-bolt, Dugovezetékhalózat, vízcsapok, hordók, lécek, körut 1 la.
Szerkesztőség: Jőkal-utca 4.
nics-tér—Kálvária-u. sarok.
hollandi lédák. Érd. Petöfi-sugárut 1.
Egy 3+1 rádro szövetért, vagy férfiru11
Telefon: 493. és 103.
R ó k u s i templomnál magasföldszintéi Manheim.
háéit 'elcserélhető.
Buspáter-uica
17.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
közműves ház eladó. Megbízott: SzijjártoJ a p á n fatalpak kaphatók. Apáca u. 24.
földszint 1.
iroda, Kossáth Lajos-sugáiut 11.
Textilárut, ágjneműt, fehérneműt, abTelefon: 325.
Cserélek nyolchetes malacokat éleEgy jóbarkan
levő
gyermekvaságy roszt, zsebkendőt magas áron vásárol lemért. Somogyitelep 6. utca 254.
A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
Filléres Divatház, Károyi-ufca 4.
eladó vagy elcserélhető. Lugas utca 15a.

A P R ü H I R

Almamoly ellen
Arzola, Porzol
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