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Az ország mindenek előtt!
Az ország dolgozó népének tulnyomó többsége vallja, hogy nincs m a '
fontosabb dolog: a jó pénz megteremtésénél, a jó béke előkészítésénél.
A munkásság jó pénzt) akar, mert
tudja, hogy csak igy lehet megállítaná
az életszínvonal további romlását, csak
a jó pénz megteremtésével lehet megkezdeni a küzdelmet a háború előtti
életszínvonal eléréséért és később: tulhaladásáért. A parasztság j ó pénzt
akar, hogy beszolgáltatott termeivényeiért végre reális ellenértéket kapjon, hogy iparcikkekhez jusson, hogy
végre értelme, eredménye legyen munkájának. Az értelmiség számára pedig a jó pénz egyenesen életmentés:
menekvés a végső lerongyolódástól, a
társadalmi lesüllyedéstől, feltétele, első
lépése az uj felemelkedésnek.

itt. évi. 124. íz. fira: 500 m i l l i ó P
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parintása, hogy jobban elő lehessen] hónap 5-ig, mégpedig ugy, hög'y a békészíteni a munkáspártokkal való nagy I lyeget legalább egy nyolcadlv nagysáösszecsapást. Hogy ezen meghiúsulhat! gú papírlapra felragasztja, erre ráírja
a pénzügyi szanálás? Hogy ezera füstbe- nevét', foglalkozását, lakcímét és az
mehetnek békereményeink? Mit bán- aznapi dátumot. Az ivet a háztulajdoják ezt azok, akiknek jelszava: minél nos aláírja. A bélye® alsó mezejére
rosszabb a demokráciának, annál jobb az átadás napjának dátumát kell odanekik!
irnl. A háztulajdonos összesítő kimuDe ha ők nem bánják, mi igenis tatást tartozik készíteni és a felragaszbánjuk. Ha bennük nincs felelősségér- tott iveket a városi adóhivatalba legkézés a nép sorsával, az ország jövőjével sőbb junius 15-ig be keli szolgáltatnia.
szemben, bennünk van. A magyar de- A befizetéshez az adóivet mindenkinek
mokrácia bafJsziárnya és elsősorban a magával kell vinnie.
A szemétfuvarozási dijat, vízdíjat az
Magyar Kommunista Párt nem katasztrófára spekulál, hanem az országot 1-i adópengő-szorzószám szerint lehet a
akarja felépiteni. A nemzeti érdeknek városi adóhivatalba junius 8-ig készrendel alá mindent: presztizst, párt- pénzben befizetni. A közmunkaváltsászempontot, külön - érdekeket. Éppen got ugyancsak készpénzben 7-ig, lehet
ezért álljuk és verjük vissza keményen befizetni a közmunkahivataiban.
és szilárdan a katasztrófára spekuláló
A kereskedők, iparosok és nyilvános
reakciósok rohamát. Az ország minde- Számadásra kötelezett vállalatok junek előtt! Testvérjobbot . nyujtunk nius l-től
kezdődően a nyers-bevétel
mindenkinek, aki ugyanezt vallja.
vagy a tiszta jövedelmet naponkint
adópengőben kötelesek feltüntetni. Igy
az utána járó adót kéthetenként kell
fizetni, mégpedig az l-től 15-ig terjedő
idő bevétele után 20-ig, a 16-tól 30-ig
terjedő idő bevétele után a következő
hónap 5-igL Természetesen adópengőbon
mégpedig adópengőj-eggyel vagy bélyeggel. A szolgáltatási
illetményc.dónál
ugyanez a rend az irányadó.

dúlás át. Meggyőződésünk, hogy magá
nak a Kisgazdapártnak józan, paraszti
hivei, őszinte demokratái kiáltják oda
saját pártjuk jobboldalának: várjatok
egy kicsit követeléseitekkel, vannak ennél sürgősebb feladataink is! Ne nyúljatok a jó pénkhez, ne ássátok alá a
nemzeti egységet, a jó bc»ke előfeltételét, ne háborgassátok az ország nyugalmát!
A Kisgazdapárt jobbszárnya
az,
amely a szanálás, a béke előestéjén válságba
próbálja dönteni az országot.
Ezeknek az uraknak, akiket elvakit a
munkáspártok iránti gyűlölet, nem az
fáj, ami1 a munkásnak, a parasztnak,
az értelmiségnek fáj. Mit nekik jó pénz)
mit nekik jó béke, mi közük nekik a
nemzeti egységhez! Nekik egy a fontos:
a demokrácia baloldalénak visszaszoríAmi a jó pénzre áll, áll a jó békére tása, ujabb hatalmi pozíciók megkals. Talán csak hetek választanak el
bennünket a béketárgyalásoktól.
Az
egész nemzet egyeiért abban, hogy a
párisi döntés nem lehet végleges, hogy
a nagyhatalmaknak a végső döntés
előtt meg kell hallgatniok Magyarországot, hogy a világ sorsát intéző nemzeteknek figyelembe kell venniük a magyar nemzet jogos kívánságait!.
A jó pénz dolgában egységes az
egész dolgozó nép, a jó béke dolgában
K o s s á István elvtárs beszélt a s o p r o n i t i l t a k o z ó
egységes az egész nemzeti: lehet-e, szanagygyűlésen
bad-e ezt az egység, t megbontani? Le; ed « art egyéges -> -_tjz*m'1 (st
eti
ezeket.
követelés .'kt
F'íi^Tjiésltheoefceic löié pártérdekeket helyezni? b e - ! , ' , . - .
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í f l w w j p , ! -e:. "inuiiiauuig, amíg mucs m g o j u z ő j te.
arrói, hogy a Kisgazdapárt valóban a
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f . , , , i . munista Part soproni szervezete v
demokrácia érdekeit szolgálja, mert a
felwtni, olyan " S v é f e a t ^ S S S f
S S J ' ^ t í t i S S í ? jelenségek nem ezt mutatják.
Ezután
részletesen
foglalkozott
Mindszenti hercegprímás szerepévei,
nem munkára, nyugalomra, egységre l Sopronra.
A tiltakozó nagygyűlésre igen so- aki ebben az országban a reakciót
van szüksége?
Kommunista
kan érkeztek a környező falvakból is, istápolja. A Magyar
Kérdezzük csak meg a parasztot: mi továbbá részt vettek igen sokan a Pártnak ei keh követnie
mindent,
fontosabb neki, az-e, hogy az állam ér- nyugatrnagyarországi vasutasok kö- hogy a nevelést igazi j ó demokratékálló, jó pénzt bocsásson ki, vagy zül ÍS.
, |
I | 1 ; tikus pedagógusoknak adják át.
az-e, hogy ebben vagy abban a megyéKossá István beszéde elején az inEzután foglalkozott az osztrák parben X helyett Y legyen az alispáni vagy flációval foglalkozva, rámutatott ar- lament Sopronnal kapcsolatban feli. rendőrkapitány.
ra, hogy a szanálás terneit ne ismét merült igényével. Sopront a Magyar
Az önkormányzati választások meg- a dolgozók vállaira tegyék, hanem Kommunista Párt minden körülmétartására természetesen sor kell ke- azt a nagytőkések és a valutázók fi- nyek között megvédelmezi és Sopronrülnie. A kérdés csak az, hogy mikor? zessék. Kossá István ezután hossza- nak — mint Rákosi is mondotta —
Van-e józan ember, aki nyáron, ara- san foglalkozott a Kisgazdapárt kö- magyarnak keh maradnia.
Ko'sa István beszéde végén a svátási időben akar választásokat. Van-e, veteléseivel, amelyeket a műit héten
aki a választási harc következtében terjesztett a baloldali blokk elé. Ki-1 t o k kitelepítésének kérdésével fogmúlhatatlanul
kiélesedő pártviszályt jeiente tts, hogy a baloldali blokk nem | lalkozott.
vállalja akkor, amikor a kormánynak
Bfumwamoiy.
mindkét kezének el kell foglalva lennie
a jó pénz és a béke előkészítésével? Kinek van ideje választásokat csinálni
akkor, amikor -az ország, a nép a gaz- ]
dasági életben, a pénzügyek terén sür- j
igiefj a rendcsinálást? Igen, lesznek j
községi választások. De csak a sürgő-!
-ebb feladatok elvégzése, a magyar de- : Az adóhivatal és a posta felvilágosító
közlései
mokrácia politikai és gazdasági meg- '
a sok bonyodalmat okozó adópengőfegyről
zdlárdulása után.

Sopront minden körülmények
között megvédelmezi
a M a g y a r Kommunista Párt
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Az adóhivatal egyébként intézkedett, hogy a trafikok is kapjanak adópengőjegyet, illetve bélyeget, hogy
torlódás elkerülése végett árulhassák
közönség
számára.

a
u

A forgalmi adónak adópengőjeggyel
• • • • ;; <•" ..' * ve^cRtoró felvilágosítások kaphatók a pénzügy igazga •<-•: ágon.
a IS. emelet 63. szám alatt

Hogy a dolog k o m p l i k á l t a b b
l e g y e n : itt a z adójegyrendelőlap

A postahivataltól vett értesülésünk
szerint adójegyet és adóbélyeget csak
rendelői eggyel lehet vásárolni.
A rendielőlapon fel kell tüntetni a
vásárolni szándékolt adójegyek és adóbélyegek darabszámát, évértékét s árát,
adópengőbem. Az igy feltüntetett adópenigő-részösszegeket összegezni kell és
az adópengö végösszegét, a befizetendő
sima pengő összegének megállapítása
végett be kell szerezni az adópengő aznapi jelzőszámával1. A sima pengőben
befizetett összegről a pénznemek darabszámának és címletének feltüntetésével a rendelőlapra pénzjegyzéket kell
készíteni'. A rendelőlapot a vásárló aláírja és egyúttal feltünteti lakáscímét
is A rendelőlapok formája, az elárusító helyeken ki van függesztve. Ezen
intézkedés a vásárló közönség érdekétszolgálja éa a téves számitások, károsodások megakadályozását célozza.
Az adójegyet 50.000. 500.000 és 1
millió, bélyeget pedig 100, 500, 2000,
vásárolt adópengőjegyeket magas fel- 10.000 és 20.000 adópengős címletekben
árral továbbadták. A sorbanállók szive- lehet vásárolni.
sen vásárolták a jegyeket még! ezzel
Halasztás
a magas felárral is, csak hogy ne .kelljen nekik a tűző napon féld! lelőttön
A pénzügyminiszter, tekintettel arát álldogálni ok.
ra, hogy az adópengőjegyek árusításáEzekre az anomáliákra való tekinval megbízott szervek még nem tudnak
tetül az adóhivatalok, a postahivatal
zavartalanul eleget termi a jelentkező
és a kereskedelmi és iparkamara réigényeknek, junius 12-ig meghosszabbíszéről tájékoztató közleményeket adtak
totta a- lakásadó befizetésének időpontki az adópenigőjeggyel, illetve bélyegját! A szükséges adóp ngőjegyeket tegel való adófizetésre és az adópengő
hát a lakók junius 12 ig vásárolhatják
jegy beszerzésére vonatkozóan.

A lakásadó befizetésének
uj határnapja junius 12

Aki ma politikai válságot akar köny(Szeged, május 3.) A junius 1-én
nyelmücn előidézni, holmi állások el- életbeléptetett uj adófizetési rendszer
osztása körül, vagy a községi választá- stdyos bonyodalmakat okozott. Az adó
sok azonnali megtartásának köve télé - pengőjeggyel történő adófizetést május
fével, az ezzel elárulja, hogy nem az a 29-én hirdették ki és junius 1-én a
legfontosabb neki, ami a* munkásság, a 'rendelet már életbe lépett. Enhek köparasztság', az értelmiség számára a vetkeztében az adózók nem tudtak az
legfontosabb: a jó pénz, a jó béke. Sőt, adójegyben
való fizetésre
felkészülni.
tovább megyünk: aki ma olyan kérdé- Szombaton már hatalmas tömegek ro
seket vet be a közéletbe, melyek veszé- hámozták meg a főposta épületét és
lyezt eh k a koalíció egységét és a kor- | az adóhivatali elárusító pénztárakat
mányzat eredményes munkáját, az ez- | adójegyért, illetve adópengőbélyegért,
zel elárulja, hogy nem akarja azt, amit , a bonyodalom azonban csak nőttöha magyar nép döntő többsége akar: a inőtt, mert sokan nem voltak tisztában
jó pénzt, a jó békét. De aki a szanálás az adófizetés módjával Hétfőn még
A városi a d ó h i v a t a l
munkájához, a magyar béke előkészité- többen jelentkeztek a postán és az
tájékoztató közleménye
réhez nyul, az a magyar dolgozók egy- adóhivatalban adópcngőjeisj/ért
s béséges táborával találja szemben magát! lyegért, úgyhogy a péniztárak előtt vaA városi adóhivatal az általános keMeegyöződésünk, hogy
nemcsak a lóságos tumultuózus jelenetek
kelet- reseti adó, a jövedelmi adó, társulati
Baloldali Blokk mögött álló tömegek, keztek, az adófizetés még sem ment és tantiémadó, lakásadó, kincstári illeranem magának a
Kisgazdapártnak rendben. A főposta előtt a kora reg- tékfck, forgalmi adó és a szolgáltatási
paraszti tömegei is a kezére fognak geli óráktól késő d lig százak álltak illetmény adó adópengőjieggycl és béütni azoknak, akik időszerűtlen kérdé- hosszú sorban cs vártak az adópengő- lyeg? Illetékkel történő kiegyenlítése társei; felvetésével fel akarják borítani a jegy kiszolgáltatására. Nyomban cdó- gyában az alábbiakat közli az adózó
Politikai helyzetet, a koalíciót, a nem- pengőjegy-feketepiac alakult ki blyam közönséggel:
peti egységet, hogy felboríthassák a módon, heg!/ az élelmes és vállalkozó
A lakásadót a bérlő a háztulajdoszanálást, a békét és ezen keresztül szellemű emberek, akik korán odafu- i
megakadályozhassák a magyar demo- rakodtak a pénztárakhoz, az általuk jno&raaik adópengőjegyben, vagy illetékbélyegben tartozik megfizetni minden
Inrácia politikai és gazdasági megszilár-

meg alényegesen
árusító
helyeken.

megnövelt

számú el-

V i g y á z a t ! Kedd reggel bombát
robbantanak a rókusi állomásnál
(Szeged, junius 3.) Junius 4-éa, kedden reggel 9 órakor a rókusi állomásnál levő tóban egy bombát robbantanak fel. Felhívják az érdekelt
háztulajdonosokat, ablakaikat és ajtajúikat nyissák k i és maguk is lehetőleg a rendőri kordonon
kivüi
tartózkodj nak
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Az egész demokratikus magyar ifjúság
együtt ünnepelte a Magyar Ifjúság Hapját
Közös ifjúsági felvonulás és nagygyűlés Szegeden
(Szeged, j u n i u i 3) Az egész ország
demokratikus szellemű ifjúsága magmozdult vasárnap, hogy együtt ünnepelje junius 2-át: a Magyar Ifju6ág
Napját. Szegeden m á r szombaton cstte
nagyszabású felvonulással kezdőitek
az ünnepségek és ennek során a szegedi ifjúság a magyar ifjúság egységét éltetve, demokratikus jelszavakat
hangoztatva von ú t végig a váro s
főútvonalain.
Vasárnap délelőtt a Belvárosi Moziban valamennyi ifjúsági
szervezet
közös nagygyü'ést rendezett. A Himnusz elhangzása u t á n az elnöki asztalnál helyet foglalt Koloszár Béla a
MaDISz, Dobő József a SzIM, ifj.
B á l a János
a Független
Ifjúság,
Barck István a NISz, Sommer Pál a
SzIT, Lőköa Zoltán a Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók
Szabad
Szakszervezete, Martonoet József pé.
dig a Magyar Cserkészszövetség V.
kerülete képviseletében. A
gyultst
az einöklő Székely Lajos nyitotta meg
és nagy lelkesedés mellett olvasta fei
a szegedi ifjúság Tildy Zoltán köztársasági
elnökhöz intézett üdvözlő
táviratát.
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom nevében Dobó József szólt a
megjelentekhez és örömmel köszöntötte a haladó szellemű magyar ifjúságot, akik ezen az ünnepen megjelentek. Ugyanakkor sajnálattal emiékezett meg azokról, akik ma is a
multat szeretnék visszahozni és kijelentette, hogy ezekre lesújt a magyar ifjúság ökle, mert nem engedhetik mégegyszer vásárra vinni az
lfjusság
jövőjét
Akik ellenállnak*
szembetalálják magukat az egész demokratikus magyar ifjúsággal. Dobő
József nagy tetszéssel fogadott beszédét a magyar ifjúság demokratikus
egységének éltetésével fejezte be.
A Független Ifjúság szónoka: ifjú
Bái.a János ígéretet tett arra. hogy
a Független Ifjúság is leszámol mlntíazokkai, akik e-nek az országnak demokratikus re :djét,
függetlenségét
megi ontani akarjak. Tiltakozott az
ellen, hogy az Ifjdiág közé mégegyszer társadalmi éket verjenek, továbbá az ellen is, hogy mégegyszer
Idegen érdekokért vigyék vágóhidra a
magyar ifjúságot
KOloszár Béla a MaDISz képviseletébea emelkedett szólásra és tolmácsolta a távol levők Üdvözletét ia<
többek között azét a 150 MaDISz fiatalét, akik önkéntes rohammunkává*
dolgoznak a bányákban. Kifejtette,
hogy m á r másodszor ünnepei szabadon a magyar ifjúság, m a j d rámutatott azokra az eredményekre, amelyeket a MaDISz a felszabadulás óta
elért, mint például a rohammunkások
áldozataival, a hulladékgyűjtéssel. a
gyermekakciővai

nek azon, hogy Magyarország a béke
és demokrácia országa legyen. Ennek
érdekében követelik a fasiszta össze,
esküvők haladéktalan halálbüntetését,

(I'áris, junius 3.) Francia hivatalos
köz'és szerint a francia választások
eredményei a következők: Köztársasági népmozgalom ,159
mandátum,
kommunisták 147 mandátum, szocialisták 116 mandátum,
köztársasági
szabadság párt 35 mandátum, radikálisok 35 mandátum, mérsékeltek 15
mandátum, független pártok 7 man-

kimé'etlen harcot a reakció, nemzetvesztő, sovinizmus, irredentizmus és
antiszemitizmus
ellen,
tiltakoznak
Franco fasiszta terrorja ellen és mozgalmat indítanak az ifjúság demokratikus átne ve léséért
Székely Lajos zárószavai után az
Ifjúsági nagygyűlés a Szózat elénekté évei ért véget.
Este valamennyi ifjúsági szervezet közös kulturmüsort rendezett a
dohánygyárban.

dátum, különböző kis pártok 6 mandátum, ellenállási demokratikus szocialista unió 2 mandátum. A fenti
adatok az anyaországbeli 522 mandátum megoszlását ismertetik.
A
gyarmatokon történt szavazás eredményeiről még nem érkezett jelentés.
:
i

Diplomáciai szakítást
Franco fasiszta Spanyolországával
ajánlja a Biztonsági Tanács
(London, junius 3.) Csütörtökön ül
össze a biztonsági tanács, hogy megvitassa a kiküldött albizottság jelentését
a spanyol kérdésről. Az albizottság jelentését junius 2-án tették közzé és
főbb pontjai a következők: Spanyolország nem követett el szerződésszegést,
tehát a biztonsági tanácsnak nincs joga
a beavatkozásra. A Fnanco-kormtány fasiszta rendszerű kormány, amely lehetséges, hogy veszéH/t jelent a békére és
biztonságra és fenyegeti a világ békéjét. Már az a tény, hogy két spanyolkormány működik, fenyegeti a békét,
mert polgárháborúhoz- és külső hatal-

albizottsága

miak beavatkozásához vezethet. Az albizottság megállapította, hogy Spanyolországban nagyobbszámu katona ván
fegyverben, mint az szükséges volna,
de ez a jelsneég a katonai diktatúra
tcnyéből fo'.yik, amely csak igy tud
kormányozni. Az albizottság javasolja
a biztonsági .tanácsnak, hogy valiamennyi tagja szakítsa meg a diplomáciai viszonyt a Franco-kormánnyal és
kedvezően bírálja el) valamely szabadon választott spanyol kormány felvételének kérelmét az Egyesült Nemzetek
szervezetébe.

(Kiizombor, junius 3.) Az M K P szegedi pártbizottsága vasárnap délután
Szőregein torontáli járási nagygyűlést
tartott, melyen Tombácz Imre elvtárs,
képviselői beszámolót mondott.
Tombácz Imre elvtárs, nemzetgyűlési képviselő már a reggeli órákban
Szőregre utazott, hogy a délelőtt folyamán panasznapot tartsön. A községháza előtt a katonazenekarral a járás
és község vezetősége élén fogadta az
MKP szőregi szervezete Tombácz elvtársat. Turi József, az M K P nevében,
Szeles Antal járási főjegyző a járás
nevében, Gyorgyevics Alexander községi biró a község nevében; Bálint
Ödön igazigató- tanít ó a tanítói kar nevében, Francsovics Zsigmond a szakszervezetek nevében, mig Kovács József elvtárs, a testvér munkáspárt nevében üdvözölte Tombácz elvtársat. Az
üdvözlő beszédekre meleghangú köszönetet mondott Tombácz elvtárs,
utána a késő déli órákig a panaszokat
hallgatta meg.

Tombácz elvtárs foglalkozott a
pénz és a jó béke előfeltételeivel
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megteremteni és altkor lehet csak szo
mellékes kérdések tárgyalására.
A párisi döntés után az országon
bizonyosfoku levertség vett erőt, amit
a reakció természetesen igyekezett kihasználni., hogy akadályozza a demokrácia építő munkáját. Az M K P mint
a demokrácia legéberebb őre, leleplezte
a nemzet rovására személ'yi pecsenyét
sütögetők burkolt céljait és ma már
mindenki tudatában ven annak, hogy
ha jó békét -akarunk, ugy azt i-tt bent
az országban -kell elsősorban megteremtenünk.
Rámutatott Tombácz Imre elvtára
még a munkás-paraszt összefogás nagy
nemzetformáló és országépitő jelentőségére és az eddig elért ilyen irányú
eredményekre. A nemzet támogatása
és alkotó munkája fogja megteremteni
a szabad, demokratikus és független
Magyarországot — fejezte be nagy tetszéssel fogadott beszámolóját Tombácz. elvtárs.
A szőregi szervezet nevében Görög
János elvtárs köszönte mag a tartalmas és kimeritő beszámolót Gyermán
Illés zárószavaival és az Internacionálé hangjaival fejeződött be a népgyűlés.
Este 8 órakor hangulatos és nagylátogatottságu táncmulatság volt az
MKP szőregi pártszervezetében.

fl magyarországi angol követ
leváltását is kéri
az angol munkáspárt
(London, junius 3) Az angol munkáspárt parlamenti csoportiának külügyi bizottsága a külügyi hivatal reformját és több keleteurópai és közelkeleti angol diplomáciai megbízott leváltását a j á n l j a a kormánynak. A
bizottság azután felsorolja azokat a
diplomatákat, akikkei szemben határozott kifogást emel. Ezek a varsói
angot nagykövét, a bukaresti követ,
valamint a bulgáriai, magyarországi
és ausztriai diplomáciai képviselők

Jelentkezési felhívás délszláv
tanítói tanfolyamra

Lelkes tömeg hallgatta Szőregen
a beszámolóját tartó Tombácz Imre elvtárs,
nemzetgyűlési képviselőt

szerenád

Elővételi pénztár délelőtt 11-12.
o,énztárny(tás d.u. az előadások előtt fél ór&val

KEDD,

Abszolút többséget értek el
munkáspártok a franciaországi
választásokon

— Mlnéi szorosabbra keh fűznünk
kapcsolatainkat,
mlnéi következetesebben,
erőteljesebben ken harcolnunk további céljainkért, — mondotta
beszéde végén és együttes küzdelemre
szólította fei az ifjúságot a demokráciáért, a fasizmus mételye ellen.
Az ifjúsági szónokokon kivüi felszólalt Dénes Leó elvtárs, polgármester is és Szeged város hatósága
©s közönsége nevében üdvözölte szeretettel az ifjúságot, további eredményes munkára Szólítva fel őket.
Az egyes szónoklatok között az 511.
Délután fél 4-kor kezdődött meg a
számú cserkészcsapat népdalokat énekelt, valamint Morva Zssuzsa (NISz)! i á r á s i népgyűlés, melyen Kiszombor,
és Kabődy Sándor (egyetemi ifjúság) j Kübekháza, Ujszentiván, öszentiván és
Igen nagy sikerrel szavalták ei Jó- Gyála vonult fel vörös és nemzeti szizsef Attila: A Dunánál, illetve Juhász l hü zászlók alatt. A Himnusz hangjai
Gyula: Dózsa feje elmü költeményét.I"tón a küldöttségek köszöntötték TomA nagygyűlés végül 6 pontbői álló bácz elvtársain Elsőnek a szőregi nemhatározati Javaslatot fogadott et. Eb- zetiruhás kisleányok adták át hatalmas
ben megfogadják, közös erővel őrköd- rózsacsokrot a nemzetgyűlési képviselőnek, utána sorban jöttek a falvaik és
az Antifasiszta Szövetség nevében AíiGyúró. Mire az üdvözlő beszédek
K O R Z Ó M O Z I T e & o n letin
elhangzottak, hatalmas asztalt borítotMa játszuk utoljára Sonja H«nnle nagytak el a virágcsokrok, kalács és más
sikerű amerikai zenés, parádés vígjáajándékok. A gyűlést Gyermán Illés,
ték újdonságát!
az MKP szőregi szervezetének titkára
nyitotta meg és köszöntötte Tombácz
Imre elvtársat és Kartyenov gárdaalezredest, helyettes városparancsnokot
Kartyenov eüezredes néhány keresetlen
Szerdától!
szóban szólt az egybegyűltekhez. DáSárdy J á n o s á u l
niel György elvtárs szerb nyelven szóEJ JELI
ZENE lott. a megjelent délszláv nemzetiségű
polgártársakhoz. Ezután Tombácz Imv
elvtárs mondotta el beszámolóját.
Előad ísok kezdete : 4, 8/«6 és fél 8-kor

Téli
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szükségességével. Rámutatott, hogy a
mezőgazdaságban -a békebeli vetésterületek 95 százaléka hoz termést a demokratikus országnak. Az ipari munkások
éhezve és rongyosan, de újjáépítik a
gyárakat és megteremti az ipari termelésben is előfeltételeit a jó pénz megteremtésének. Ha visszakapjuk nemzeti
vagyonunk egyötödét képviselő értékekét, melyek nyugaton az amerikai megszállási övezetben vannak, ugy az öszszes anyagi feltétetekkel- rendelkezik az
ország, hogy megoldjuk legégetőbb problémáinkat.
— A magyar demokrácia ereje éppen abban nyilvánul ímeg, hogy másfélévvel a háború befejezése után már
megteremti a jó pénzt, mig az előbbi
világháború után csak 1927-be ru teremtette meg a reakciós rendszer a jó
pénzt, addig a nagytőke kizsákmányolta
a nemzetet.
— A jó pénz megteremtésének politikai előfeltételei is vannak. A koalíció valamennyi pártjának egyenlő erővel kell küzdenie a jó pénzért. Ezen a
téren az együttműködéssel baj van, a
koalíció legnagyobbik párt jávai, mert
nem egységes és nem is aka-r az lenni.
A Kisgazdapártból
kizárt
képviselők
még mindig befolyást gyakorolnak
volt

pártjukra. Ennek befolyása, hogy most
a jó pénz pillanatnyi legnagyobb problémáinkról igyekszenek a figyelmet
mellékes kérdésekre terelni. A nemzet
érdekeinek szolgálata helyett hatalmi
harcot folytatnak.
A Kisgazdapárt mintegy 10 nappal
ezelőtt követeléseit adta át a Baloldali
Blokknak, amelyben a végrehajtó hatalomban választási -győzelmének megfelelő százalékarányt követel
magának, a közigazgatási választások -azonnali kiírását és még több apróbb kérdést. A Baloldali Blokk azt az álláspontot foglalja el, hogy a Kisgazdapártban ha nagyon szigorúan vesszük,
ugy csak a fele demokrata, ez azt jelenti, hogy a demokraták a kisebbségi
pártokban

vannak

képviselve.

Különben

jó is aa ország legégetőbb kérdése a jó
és pénz és a jó rend, előbb ezeket kell

(Szeged, junius 3) A vallás- és közoktatásügyi miniszter a folyó nyáron Pécsett kisegítő-tanítói tanfolya.
mot rendez a hazai délszláv tanítást
nyelvű népiskolák tanitószükségletének biztosítására.
»
A
tanfolyamra
jelentkezhetnek
mindkét nembeli magyar állampolgárságú, 19. életévüket betöltött, de
30 évesnél nem idősebb,
délszláv
anyanyelvű egyének, amennyiben lég.
alább 6 népiskolai osztályt végeztek
Jelentkezni lehet a Szegedi Tankerületi Főigazgatóságon ((Kazinczy-u
1—3. sz.) junius 4 és 5-én regge< 8
órától 14 óráig. A jelentkezés személyes.
t
Jelentkezéskor fel kell mutatni a
születési anyakönyvi kivonatot,
az
állampolgársági (illetőségi) bizonyítványt és a népiskola 6. osztályának
elvégzéséről tanúskodó iskolai bizonyítványt.
A tanfolyam hallgatóinak elhelyezésérői, valamint részbeni étkeztetéséről (ebéd, vacsora) az állam gondoskodik.

Adóügyi tudnivalók
juniusban
(Szeged, junius 1.) A Magyar Közlöny május 23-iiki számában kihirdetett
136.600—1946. P, M. rendelet alapján a
kamara figyelmezteti érdekeltségét
a
következőkre:
Május

hónapról junius

15-ig keli a

bejelentést beadni. Az erre szolgáló bejelentési űrlap ugyanaz, amit április
hónapról május 5-ig kellett beadna
Most ezt junius 15-ig lehet -beadni. Bejelentési űrlap kapható a kamara L e.
7. sz. szobájában- A bejelentésnél arra
kell vigyázni, hogy május utolsó hete
csonka hét, tehát az utolsó héten az elszámolást csak péntekig (május 31.)
kell megadni s erről a hétről az 1946
junius 1-én érvényes jelzőszám alka'.mazásával kell az adópengő összegét
kiszámítani és az ezek alapján adópengőben járó összeget kell feltüntetni,
mig -május többi hetéről ae elszámolást
ugy kéli elkészíteni, hogy az egyes hetek nyers bevételének pengőösszegeit a
tárgyhetet követő hétnek első köznapján érvényes jelzőszám alkalmazásával,
kell adópengöösszegre átszámítani Má jus 6-án a jelzőszám 1120, május 13-am
pedig 2950, május 20 10.900, 27-án 53
ezer volt.
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H I R E K
NAPIREND

Junius 4.
Nemzeti Szinház: 7 kor; A i utolsó
Vsrobóly- leány,
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnegyed 6 és fél 8-kor : A p é k felesége.
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8
órakor: Téli s z e r e n á d
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és
fél 8 órakor: Bijou.
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Ki a falura!
Az MKP falulátogatást tart pünkösdkor

(Szeged, junius 3) Pünkösd két napj á n a szegedi MKP szervezetei falulátogatásra mennek. Nemcsak a pártfunkciónáriusok. az aktiv tagok, hanem a .párttagság nagy része elindul
a szegedkörnyéki falvakba. A céi a
városi ember ismerkedése a falusi
problémákkal és az MKP célkitűzéseinek ismertetése.
Ez alkalommai akárcsak BudapesSomogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 ten é3 Szegeden felkeresik mindazoóráig.
kat, akik még nem tagjai a pártszerEgyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután vezetünknek és rámutatnak országépítő programunkra. Felvilágosítják
4 óráig.
Muzeum zárva.
SZOLGÁLATOS

GYÓGYSZERTÁRÁK:

Temesváry József Klauzál-tér
9,
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59,
Pósa Balázs Kálvária-utca 17, Salgó
Péter (bérlő: Halász Klára) Mátyástér 4.

A Kisgazdapárt
nagygyűlése Budapesten
(Budapest junius 3) A
Független
Kisgazdapárt vasárnap délután
az
egvik budapesti sportpályán népgyűlést tartót?, inelven Nagy Ferenc miniszterelnök mondott beszédet. A miniszterelnök beszédében foglalkozott
a n e m ' c t r t érdeklő össz"s aktuális
kérdésekkel-

a falu lakosait az MKP sajtójának
nagy jelentőségéről és a Szabad Föld
faiusi viszonylatban nélkülözhetetlen
voltáról. A pünkösdi látogatás, nem
a régi »uri« Magyarország városi leereszkedése a faiuhoz, hanem az uj
demokratikus város ismerkedése a
faiuvai és felvilágosító tanitómunkája,
hogy demokráciánk mielőbb telejesedjék.
Ugy hUszük falusi polgártársaink
(Rukarest,. junius 3) Mihálv király
csak tanulhatnak a látogatásból, de Aotanescuék ás tá-sainák kegyelmi
maguk a látogatók is sok érdekes ta- kérvényét elutasította. A kegyelmi
pasztalatra fognak szert tenni.
kérvények elutasítása után a román
ható°ágok aronna 1 mertettek az előkészületeket az Ítélet végrehajtására
Rzotnbatoo dé'után 6 órakor a bukaresti .Tiiavei fogház udvarán végrehajtották a hatóios Ítéletet
Antoreseuék és bűntársaikon.

Négy és félmázsás termésátlag várható
Szegeden őszi g a b o n á b a n

(Szeged, junius 3.) Amint már meg- ség. Beszolgáltattak 1473 mázsát, a
junius 4-én írtuk, a belügyminiszter rendeletére a hátralék 2237 mázsa. A beszolgáltatandó
Félíwi hörfflnre Hétték,
polgármestereknek a jövőben kétheten- sertések száma 1800 volt. beadtak 1512
mert
tzídalmszfa az nro<zokat
kimifc jelentést kell felterjeszteniük
a sertést. A fennmaradó 378 sertést a vá— Főügyészi kinevezés- Fest vár- minisztériumba városuk közállapoté- ros bérhizlalás!
ít a knmmunNHM
szerződések
utján
megye főispánja dr. Návai Dénes sze- ról. Dénes Leó elvtárs, polgármester igyekszik előteremteni,
A népbiróság Komlóssy-tanácsa hétgedi
ügyvédet Pest-Pilis-SoltKIskun most küldte el Szeged május 15-től 31-ig
Társadalmi
segélyakcióra
775 miJ-1 főn tárgvaiiitp a háborús és nénellepes
vármegve tb. tiszti főügyészévé ne- terjedő időszakáról szóló jelentését. A
jelentés a többi között kiterjeszkedik liárd folyt be két hét alatt a városhoz. rbelelanények.kel védőit. Kecskeméti
yezte ki.
a
közellátási állapotokra és megemlíti, Gyorssegélyre 5 milliárd 800 milliót Kovács Antal feteőnusztz szeri laico?
— Az iparhatóságok vezetőinek érhogy
az elmúlt két. hét alatt a kenyér- fizetett ki a szociális ügyosztály, ál- ügvék Kecskeméti 1945 decemberében
tekezlet? a kereskedelmi és iparkalandó sepélvre pedig 33 milliárd 41
marában. Az ipari és kereskedelmi i ellátásban fennakadás -nem volt. A ke- mílMót. A badisegélVesek száma 3280 a falu e?v!k vendéglőjében italozás
közben szid-'lmazta az oroszokat és a
közigazgatás m u n k á j á n a k megköny- nyérjegyre jogosultak száma 82 359 volt volt.
komreunistéka4. A nérvbirótae tanuko 4
nvitése érdekében a kamara a kerüle- ebben az időszakban. Kenyérsütésre
A fasiszta sajtótermékek
beszolgál- hallgatott ki és a perbeszédek elhangtében működő iparhatóságok előadói elhasználtak 3360 mázsa lisztet. 1601
zása, után Kecskem"?''? Hathón,ani börmázsa
fát,
60
mázsa
sót
és
nyolc
mátatása
befejeződött.
Végeredményben
rés-ére junius 12-én értekezletet tart.
Legutóbb 1942 junius havában tar- zra élesztőt. Az említett idő alatt 22.000 36.055 könyvet. 8178 tankönyvet, 5211 tönbüntetéssel é* ool'tikai íogainak öt
őv-o,
ó
abroncsával
uitotta.
dohányjegyet
osztottak
kj.
Májusra
75
kiló
egyéb
sajtóterméket
és
11
képet
tott a kamara ilyen
értekezletet,
Dr Pártos Pártos Imre népüwész
amely a legnagyobb mértékben ered- cigaretta volt a fejenkiotí adag. Az szolgáltattak be Szegeden.
4
4
ményes és hasznos vo't. Az ipari és egészségügyi és szociális intézmények
A mezőgazdasági helyzeténél rámu- .suivos *bitásőrt fnllebbcrtt A vádlo t
kereskedelmi közigazgatás jogszabá- napi 240 liter tejellátásban részesülték. tat a polgármester, hogv május máso- a védő kérelmére a NOT döntéséig
lyainak S/.in'e áttekinthetetlen tömege
Kitér a jelentés a beszolgáltatás le- dik felében elegendő eső hullott Sze- szabadlábon marad.
igen nagv feladatok elé áilitja az folyására
is. Kenyérgabonában 3710 red területén. Oszí gabonából 4 és
Egya-crak a Komlóssy-tanára fogiparhatóságokat. Az 1945. év óta meg- mázsa volt a beszolgáltatandó mennyi- félmázság termésátlag várható.
lalkozott a v(5r,aiioneR cscjekménvtókjelent rendeletek ismertetése, különökei vádo't véső Vince ügvévei is. de
sen pedig a most végrehajtás előtt
a tárgvaiárt el keltatt nanotoi, mert a
áUó ioarjogositvány revízió kérdése
tanuk nem ie'"nt"k meg. A népbiróIgen sok problémát vet fel, amelyek
ság mivei a tanuk m á r több Ízben
megbeszélése a legnagyobb mértéknem jelente1- mer. azokat egvenké"t
ben szükséges. Az iparhatóságok a
k k d c m u c o t
100 eze* adőoengő bírság megfizetékamara kérdésére azt a vá'aszt adsére kötelezte.
<
ták, hogv az iparügyi előadók érte- - (S/eged. junius 3) A szegedi rend- tük egv 14 éves fiút is. Mindmnyian
kezletét igen szükségesnek tartják.
őrség bünügvi osztálya állandó meg- cigarettával és gyufával
feketéz— Megalakult a Nőszövetség beivufigyelőszolgálatot tart ezentúl a Ti- tek. Margit Antaf 31 éves Oroszlánx Pünkösdi bál az ipartestületben sza Lajos-köruton, hogv a Munkás- utca 4 s-*ám alatti lakos, valamint rosi csonortjn. A Magyar Nők Deezombaton este 8 órától reggelig.
szövetkezet előtt levő feketepiacot tel- Molnár Rózsa ?5 éves Pn rtlzán-utoa mokratikus Szövetségének belvárosi
— A MaDISz somogyitelepi szerve- jesen felgonvgyölhesse és megszüntet- 24. szám alatt lakos és Gál Tstvánné csoportia ma, kedden dél t á n 6 óraz e d polgári Iskolai előkészítő tan- hesse. Ennek érdekében az elfogott 35 éves Rom-utca 6. s ' á m a'atti lakos kor tartja alakuló gvülését a N6folyama. A MaDISz
somogyitelepi feketézők ellen a legszigorúbb eljá- 400 mi Rióért, árusították a Maevav ős szövetsé? Tisza Lajos-körut 57. sz.
szervezete polgári iskolai előkészítő rást indítják meg és hőrtönbii-iteta- Munkás cigaretták danabíátí amikor alatti székházában Tárgv: a belvátanfolyamot indított tagjai részére. sen kivüi ínternálási el'árást is tesz- a rendőrsé? tetten ért" őket. Mind a rosi csoport vezetőségének megválasztása. A belvárosi tagok megjeT
A tanfoivam első részén, amely május nek eü^nük folyamatba
égv f"'-ető-őt átadják az
állam- lenése kötelező
A
14-étői tart Szeptemberi vizsgákig, hat
'
bünügvi ozztálv nvo*no-ói hétfőn ügyészségnek.
— Megloptak egy orosz tíszt°t. A
elemivei rendelkező tagok a polgári már ei ta fogtak négv feketé'őt közszegedi rendőrség hűnügvi osztálya
iskola első és második osztályához
c'torta Zádorí T ászló Hétvezér utcn
szükséges különbözeti vizsgára nyer52. szám a'atti lakost és egv fiatalnek képesítést. Szeptembertől decemkorú tárcát, mert betörtek a Hétveberig a polgári iskola harmadik osz-ér-ut-a 50. «.'ániu házban la'-ó orosz
tá'vábó' készítik elő a tagokat a det.ío-thez és kü'önt-öző ruhafétoket topcemberi vizsgákra, és decembertői
tak et. A holmik nagvré Q 7ben meeJuniusi? a negyedik osztálvbói júkerü'teh. a to'vajokat, pedig az álniust vizsgákra. Eddig 15 tag hallM a é j s z a k á r a m é g biztosítva van a z á r a m s z o l g á l t a t á s ,
lamügyészségnek adják át.
gatja a vezetőség tagialbő! kikerült
a
tnbM.
a
s*é«
meigérhnzésAfKl
— V§ro=i gvőfryszertár felállítására
előadók óráit Az előkészítés teljekért engtaé'vt a t'sztl főorvosi hívesen dijta'an és az esti órákkan hét(S reged. iunius 3) Az utóbbi időben vaiaboi a MÁV vette igénybe.
tal. A 7*á"0"i költségvetés jelentős féfőm csütörtökön és szombaton este sűrűn előforduló villanyvilágitási zaÚrrá t O- uia elvtárs, iparügyi miR-tói fél 10-ig tart.
var vasárnap ismét fellépett Szege- nis- teri birtoss a eázgvár miniszteri te'e minden hónapban a vftrort közden.
Az ok a régi: eifogvott a vil- biztosa minden intézkedést megtett, kőrház, -•-alamint egvéb egészségügyi
— A lakásadó adójegyben fizetena
vil- hogv a szenet, előkerítsék eddi? még és szociális intézménvek gyógvszerdő A kamarában jun'us 1-én tar- lan vtalen szen? és emiatt leállt
ezám'áia. Májusban például 150 mlltott értekezleten felmerült
kérdés lamos, megszűnt a nappali ar^mszoi- sikertelenül. A szénkormánybiztosság
'ió adópengőt tett ki o városi gvógvnianián a kamara értasiti az érde- gá'tatá". Este m á r ismét volt villany, különben iuniu=ra teljes mennyiségészerszámia, ami 30 MUió folvópengőkrttoéget. hogy a •nénzügvígazgat.ó- hétfőn este szintén, sőt kedd ostoré és ben kiutalta a Szegednek láró szenet,
nek felel meg. Ebből csunán a szesártór ka nett felvilágosítás szerint éjszakára is biztosítva van Szeged c.sunán s/áHitásl nehézségek akadágénvbetegek gvőzvszereüátását szolvülanvárma,
szerdára
azonban
a
jelen
U fakó n tó az e<7VÜttesan kezelt közlyozzák, hogv a szén
megérkezzen
erá'ta 90 mii Hó adónengő. vagyis' 9
adók kö é tartozik, tehát junius 1-+Ő1 pvlanatban nem tudiák szavatolni az Szegedre. Rrmé'íük azonban, hogy a
billió A város ezeket az óriási összeVp-7<í"» aőóiegvhen. illetve 50 noo ndó- áramot. Három nappai ezelőtt Tatá- nehézségeket sikerült hamarosan ie- geket csak a legnagyobb nehézségek
peegőn alul adőpengő illeték jegy- ról útnak '"uditottak Szegedre tiz va- kűzdert é" akkor ismét lesz egész na- árán tudla fizetni, ezért most a tiszti
gon szenet ez azonban
útközben pon át vlllanvunk és a villamos is
ben ftart-ndő
főorvosi hivatal u?v oróhát segíteni a
— Kíjárá 0 tndult a demokrácia egv nycmta'anui eltűnt. A gyanú az, hogy köHekednl fog.
dolgon, hoev váro c i házigvóovflzeri-sége eitan — a másikat s-abadtár felállitására kért engedélyt az
Kárta helyérték Risék Tstvftn xg éves
iparügyi minisztertől.
— Huszonöt mázsa szén az algyői
— Időjárásjelentés. Várható időjácsengelei földművest a szegedi nén— A bíróságoknál is megkezdődül*
ítre-érzségre kisérték, mert demokrá- hídépítő mu-kásoknak. A Délvidéki rás kedd estig: Ma gyengülő észak- a B-Hstá"fis A szegedi törvényszékre,
Részvénytársaság nyugati, holnap élénkebb déli, délnyuc'aeüenes kijelentéseket tett és gyű- S ? é akér e s kedstm i
ügyészségre
és lárásbiróságra
ts
löletre izgatott a demokratikus ál- 25 mázsa szenet a jánlott fei az algyői
megérkeztek a B-üstázásra szolgáló
gati
szék
felhőátvonulások,
helyenhidépitő
munkások
között
való
széttómrend, valamint a földreform ellen.
ként ujabb záporeső, zivatar, hűvös ivek. Az ivekrt szerdáig keh az alSisákot d- Ki Ivén Irtván néntigyész osztás végett
kalmazottaknak kitölteniük és azonhallgatta ki és előzetes letartóztatás— Népbiróság előtt a Volksbuad u|- éjjel, a nappali hőmérséklet átmeneti- nal fei kell küldeni az taazságdgvmiba heü-ezt.e. Ugyanakkor megkezdte a e?eetiváni hadigendo ója. A népbi- leg ismét emelkedik.
nis7tériumha. A kitöltött Iveket a
vádirat efkés-itését is — Ugvanesak ró-ág Kozma-tanácsa hétfőn kezdte
Tájékoztató előadás a t á r s u l " u tovatalfő'rök
vélcménvezi majd
a
a szegedi nénügvészségre
kisérték tárgyaim a háborús és népellenes bü- edóró1 a kamarában. A Magyar Köz- felügyeleti hatóság záradék^Ha és azUa'ort József 41 é"es eseng"fai föld- rökkel vádolt Schmelt/.er József uj- lő :y máui 26-i számá-an ki'iirde'ett után raatolják hozzá a miniszter jaművest. mert Szintén a földreform és szentiváni takos ügyét.
Schmeltzer 5890—1946 M E. Sz. reode'et a tár- va hintát. A végső döntést varószinüen
a demokrácia ellen izgatott. Ez°n- 1940-ben Ujszentivánon belépett
a su'a i adó alanyéira igen fontos ren- háromtagú bizottság végzi majd
kjx-üi vo'ószinüleg politikai
bosszú- Volksbundba. 1943-ban a Bund hadi- delke é eket tartalmaz. Az érintett ennek tagja Tesz az illetékes szakszerból rálőtt egv csengeln gazdára. A gondo-ója lett. Svábot
fajimádata részvénytársaságok,
szövetkezetek, vezet részérői is egy kiküldött.
nénü?'-é~zségeri dr. Márai Pál nén- i<i44-i-en arra késztette, hogy önként kor á olt felelősségű társaságok tájéX Újjászületik rádiója ha Rzentsrló
tígvé"z hallgatta ki. de mivel csak jelentkezzen az SS-be. A népbiróság ko itatására junius 4-én kedden déle?v tanú vallott ellen", több tanú pe- tanukat haHgatatt ki. A tárgyalást a után 6 óra'-or dr. Kertész Béla ügv- Béla rádlrtlehoratórlumáhan javíttatta.
dig nem volt. igv szabadlábra he- ta^uk nagy számára való tekintettel ' éd a kamara felkérésére. a kamara Kelemen-u. 7 I. em Hangerősítők köllyezte és az eljárást megszüntette.
kedden folytatják.
l ö-gyü é?i termében előadást tart.
csönzése. * Eladás, vétel,/csere \ ja vita
—
Az
adópengó
240,000 pengő.

Megszüntetik a Tisza Lajos-körutí

Nem érkezett meg- a villanytelep szene,
elrendelték a z áramkorlátozást
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Városi sütöde felállítására tett javaslatot
a Községi Élelmiszerüzem
(Szeged, junius 3) Válságos gazdasági időszakokban mindig felmerül a
közületeknél a köz égi kenyérsütöd-'
felállításának terve. A felszabadulás
6ta Szegeden is többször előtérbe került ez a terv, de mindig elódázodott
azzai az indokolással, hogy a szegedi
péiciparosok ei tudják látni elegendő
és megfelelő minőségű kenyérrel a
város lakosságát. Most, amint értesülünk, a szegedi kenyér minőségé
ellen legutóbb felmerüli jogos kifogások arra inditották a Községi Élelmiszerüzem igazgatóságát, hogy Is-

Olaszország a köztársaság
mellett szavazott
(Róma, junius 3.) Az észako'aszországi ipari városokban az eddigi jelentések szerint Torino, Genova és
Milánó lakossága zárt tömbben a köztér aeág mell.ti szava/ott. Milánóban
és Torinóban a lakosságot) százaléka,
Genovában pedig 80 száza éaa szavazott le. Torinóban, a savojai ház egykori székhelyén különösen erős a köztársasági h a n g u á t .

S P O R T
A v a s á r n a p i kerületi
eredmények
Újszeged—SzFIE 4':2 (1:1). Az ujszegediek csak nagy küzdelem után
győztek. Góllövők: Tóth (3), Heger, ili.
Németh és Nagy. — Toldi—Postás 4:2
(2:0). A Toildi simán győzött. Góllövők: Megyeri (2), Sanko és Tothpél
]l-esből. — SzMTE—HMTE 5:2 (1:2).
A HMTE a IL félidőben összeroppant.
Góllövők: Honti, Buda II., Török, Bundák, Csonka, Hitetve Rácz és Baksai. —
Rákóczi—SzATE 3:2 (0:2). A szerencsésebb csapat győzött. Góllövők: Héger,
Serényi, Tóth L, ÍM. Csikós és Kormányos 1 l-esből. — Móraváros—MVSE 2:1
(1:1). A II. félidőben erős küzdelem
alakult ki a győztes gólért. — Tisza—
HTVE 3:1 (0:1). A hazai csapat I. félidőben 0:l-re vezetett, a második félidőben a Tisza Bakos (2) és Fáskerti
góljaival felülkerekedett. — MMTE
DFC 7:1 (4:1), — SzAK II.—Toldi II.
6:0 (4:0), Tűzoltók—Móraváros II, 5:2
(1:1), Rendőrség—SzMTE II. 2:1 (1:1),
Rákóczi III—Postás IL 1:1 (1:0), Tisza
ifi—HTVE ifi 3:0 (0:0). — Játékvezetők
—Edzők 3:2 (0:1).
ifjúsági birkózóba)nokság. A vasárnapi ifjúsági egyéni birkozóversen;
eredményei: Légsúly:
1. Papér (Sz.
MAV) 2. Varga SzMTE), Pchelysur'y:
1 Bors (Bp Postás), Könnyűsúly: 1.
Gyéri (Sz. MAV), Váltósúly: 1- Sza
mosházi (Sz. MAV). Középsúly: 1. Papp
(SzMTE), Félnehéz: 1. Varga (B. Postás). Nehézsúly: 1. Fekete (Makó)
Az tfjusfigi sportnap a Vasutasstadionban elmaradt.
Weintraub — Várnai- Weintraub
Lajos, a déU JT kitűnő játékvezetője,
nevét minisztert engedéllyel Várnaira
magyarosította.
;
Futballozni tudó szabók jelentkezzenek. Szerdán délután a Vasutas-stadionban jelentkezzenek azok a szaeóiparosok Raffai ((Ries)
Lajosnál,
akik futballoznak.
(

P A R T H I R E K
Pártnapok
a kerületi pártszervezet eb ben

mét felvesse a városi kenyérsUtőde
Tárgy: Munkásegység!
felállításának tervét- Ugy
tudjuk, Junius 5-én, szerdán fél 7 órakor:
hogy az erre vonatkozó javaslatot a
Belváros 1. előadó Komócsin Z.
Belváros II, oíoadö Dániel György
Községi Élelmiszerüzem a
főispán,
Felsővároson, előadó Komócsin M.
mint közellátási kormánybiztos e'é
Rókuson, előadó Tóth Róbert
terjesztette.
Móra városban, előadó Tombácz I.
Alsóvároson, előadó Pászlhy Mária
A javaslat indokolása előadja, hogy
Ösomogyitelepen, előadó Krajkó A.
a községi kenyérsütőde garantálná a
Ujsomogyitelepen, előadó Kéve B.
jóminőségü kenyér előállítását és az
Újszegeden, előadó Havaiecz I.
valószínűleg kizárná, hogy a magánEgyetemn, előadó Perjési László
József főhercegteLepem, előadó Forsütődékbói rossz kenyér kerüljön ki.
báth György
A helyzet rendeződésekor árnivciiáló
6-án, csütörtökön 6 órakor
hivatása lenne a községi kenyérsütőVárosi pártszerv, előadó Enczi E.
üzemnek.
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'Apróhirdetések
Foglalkozás
10-12 éves kisfiú felvitetik tehén és
baromfi pásztornak tanyára. Érdeklődni
s zerdán délelőtt Szőreghy, Attila-u. 7 1.

A d ás-vélei

Bélycggyüjteméayt, tömegbélyeget
veszek, l aius bélyegkereskedés, Iskolaulca 29, fogadalmi templommal szemben.
Keitü kis patkányirtó fajta kölyökkutya
eladó. Olhalom-utca 28c.
M a l a c o k 10 belesek eladók. Tápéiutca 55.
Aranyéri, ezüstért valóban a legmagasabb árat fizeti Salzer. Hid-utca 8.
Üzemképes 200-as NSU motorkerékP á r t n a p o k a z üzemi szervezetekben
pár levizsgáztatva eladó BoldogasszonyA k u n m a d a r a s ! bünper Junius 5-én, szerdán:
sugárut 3.
Községi Élelmiszer 5 óra, előadó
J é g s z e k r é n y uj, fehér egyajtós eladó.
(Szobiak, junius 3.) A staitáriáiis bíKomócsin Zoltán
Szent György-utca 4. fdsz. 10.
róság hétfő reggel kezdte meg a kunKonzervgyár, reggel 7 óra: Berár
Egy balos oldalkocsit megvételre vagy
madarast véres események tetteseinek
Demeter
cserébe keresek. Hobiártbasa utca 38.
és felbujtóinak tárgyalását. Az államügyész az 1946. évi IV. tc., a köztársa- Csütörtökön
Lippai-fürész, 3 óra: Gulyás Árpád
ság védelméről szóló törvény alapján,
c s e r e
Vasút, Rókus 2 óra: Halász Gy.
emelt vádat Kálmán Bailázs, Vona József, Móta Imre, Vincze Sándor, Szal- Pénteken:
E g y uj Wanderer férfikerékpár és egy
ma Imre, Ujj Ferenc, Nagy Bálint és
Posta', 4 óra: dr. Kispéter István
uj nyolcvan basszusos tangéharrnonika elFöldvári Sándorné született Kabai Tóth
Vasú t-n.ndező 3 óra: Tombácz 1. j cserélhető élelemért. Kossuth utca 25. házEszter eltem. A személyi adatok felvéGyufagyár 2 óra: Trischler Ferenc | mesternél.
tele utám /megkezdték a tanúkihallgaUjszegedi kender 1 óra: Komócsin z |
b'gy 5 hónapos malac elcserélhető vagy
tásokat.
•
Pick-szalámi 3 óra: Bari Dezső
eladó. Szécsi utca. 18.
Szőregi petróleum 4 óra: Komócsin,
Szenet cserélek élelemért. Zákány-u 9b.
Zoltán
Férfirnhék, vaslemczajto,fehér ebédlőPünkösdkor játszik a Tisza a k«Dohánygyár 3 óra.: Kéve B la
asztal, divány eladók vagy elcserélhetők.
Kendergyár 3 óra: Tóth Róbert
r ü u t i bajnoki elmért- Vasárnap KecsSzentháromság utca 2. I. 5.
Köztisztasági t 5 óra: Berár D.
keméten játszották le az északi I. o
Tégláért, terményért malacokat adunk.
Szombaton:
rangadó mérkőzést a KMTE és KAC
Ujszegedi ládagyár 3 óra: Gulyás A. Rókusi feketefőldek 120. Rózsamalom mellett.l
csapatai. A játék 1:1 (0:1) arányban elDorozsma 7 óra: Perjési L
Herél cserélek malacért. Tápé, Zentadöntet lenül végződött és a KMTE_ csautca 22.
pata nyerte meg a bajnokságot. PünAz MKP kerüilefti és üzemi szerveHcreazénéért,
takarmányért tejet
kösdkor Kecskemétre, a KMTE-hez lá- zetei propaganda vezetői junius 4-ém, adok, Hobiártbasa-utca 32.
Fiasfehenet adok lóért, könnyű kotogat el a Tisza csapata, hogy meg- kedden délután fél 6 órakor propa
vezetői értekezletet tartunk, csit csikóért. Érdeklődni lehet Bocskaimérkőzzön a délkerüiet bajnoki címé- gpnda
Arány János-utca 2 alatt. (Csütörtök I utc* 6, 1., 7.
ért. A KMTE—KAC mérkőzést Varrtai helyett kedden délután.)
Egy pár arany fülbevaló vegyes éle(Weintraub) Lajos mindkét csapat telAz MKP szemináriumi elöadássoro-1 lemért elcserélhet/ . Perczef/Tiindér-u. 19.
jes megelégedésére vezetta
Kla
malacokat
adok íérficipóért,
zata keretében a következő előadások
talpért, női és gyermek cipőért, férfiruhalesznek:
kedden délután 6 ór:«r>r a Belváros anyagért, termenyért, korpáért, zsirszódáII.-ben „Klasszikus kapitalizmus" cim- ért. Tápé, Dózsa utca 114.
r á d i ó
mel Dániel G'yörgy;
l a k á s
kedden 3 órakor Tisza-pályaudvaron .Nemzetgazdaság, osztályok és párKEDD, junius 4.
Beköltözhető 2 szobás komfortos
tok Magyarországon" cimmel Perjési
lakásba, bútorok megvélelével aranyért.
6.30: Falurádió. 6.45: Hírek, műsor- László és
kedden délután 3 órakor a Lemez- Aranyért jeligére.
ismertetés. 7.05: Reggeli zene. 8.00:
Előadáa 8.15: Operetimuzsika.
9.00: gyárban „Társadalmi formáié fejlődése
Különfélék
IL" cimmel Kéve Béla tart előadást.
Jazz. 10.00: Hírek. • 10.10: Bach or.gonaA párt törvényhatósági
bizottsági
müveibőL 10.30: Rádióiskola. 12.00: Déli tagjai fontos értekezletre jelenjenek
A Szegcdi Gyorsíró- és Gépirőiskoharangszó, hirek. 12.15: Czakó Eva zon- meg csütörtökön' délután 5 órakor a lában (Katonáhé és Széli) Tisza Lajos-krt.
52 szám alatt juniusban uj tanfolyamok
gorázik. 12.35: Előadás. 12.45: Faludi Kálvin-téri székházban.
kezdődnek. Előkészítés irodai, győrsirói
Bé'Ja kamarakórusa énekel. 13.00: Előés gépírói viszgákra,
adás. 13.15: Bor Kálmán
szalonzeneM . Mayer Lujza
iskolájában takara játszik. 14.00: Hírek. 14.10: Vönuljon gyorsírást, gépírást,
helyesröskereszt-közlemények. 14.20: Hangírást. Gépírásból dolgozóknak kora reglemez. 14.30: Előadás. 14.50: Gounod FúA vendéglátóipari
munkások
szakszer- geli, egyénenkénti oktatás. Horváth M.
utca 3, ipartestület.
vós kilences. 15.15: Rádióiskola. 15.55: . vezete 4 én, kectden délután 4 órakor tagI g a z o l v á n y k é p e t leggyorsabban Kozó
I
gyűlési
tart
a
szakszervezeti
székházban.
Műsorismertetés. 16.00: Hirek. 16.10:
fotó. Mikszáth Káimán-uica 11.
Az
élelmezési
munkások
SzakszerveE.óadás. 16.30: Író a mikrofon előtt. 17
Elveszett 29-én pici szürke-fehér cica
zete 4-én, kedden délután 4 órakor vezeóra: Pár.Juradó. 17.20: Kenéz Judit zon- tőségi ülést tart a szakszervezeti szék- a Gyertvámcsi-u cában, megtalálója ju.alomban részesül. Gyertyámosi-utca 10.
gorázik és énekek 17.45: Könyvismer- házban.
Gyermekkocsik, kártológépek, géptetés. 18.00: Hírek. 18.05: VöröskeresztAz egészségügyi
alkalmazotiak
szak- és lakatos munkák elsőrangú kivitelben,
közlemények. 18.15: Előadás, 18.35: .Rá- szervezete 4 tn. kedden délután 5 órakor Tisza Fémipar. Rigó-uica 38.
Utcai üzlethelyiségemet, nöi szabó
dióbeszélgetés a Pénzintézeti Központ taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A hírlapterjesztő
munkások
szakszer- iparigazolvánnyal átadnám.
Leveleket:
jubileumán. 18.50: Hanglemez. 19.00:
vezete 5 en, célúién 3 órakor taggyűlést „Azonnal" jeligére a kiadóhivatalba kérek.
Falurádió. 19.30: Bajtala József ma- tart a szakszervezeti székházban.
Tfizíía még előjegyezhető az Alföldé
gyar nótákat énekel. 20.00; Hírek, sportA mérnökök
és technikusok
szakszer- Fa- és Szénkereskedők Szövetkez téhírek. 20.20: Jazz. 20.50: Hírek és kró- vezete közli tagjaival, hogy junius 4-en nél Po'gar-utca 4.
Goitein Lici Moserné Parisból kéri
nika orosz nyelven. 21.00: Műsorismer- 5 Orakor az iparostanonciskolában Robimindazokat, kik szüleit utoljara látták vagy
tetés. 21.05: Vöröskereszt-közlemények- csek Endre kartárs előadást tart a föld- beszéltek velük, valamint akik hátrahaméréssel kapcsolatos kérdésekről.
21.15: A Melódáa-szalonegyüttes játszik.
hagyolt holmijaikról felvilágosítást adhatAz építőmunkások
szakszervezete 4-én.
21.50: Hirek és krónika angol nyelven. kedden délután fél 5 órakor taggyűlési nak értesítsék Biró Dezsőt Marx-tér )2.
A legcsekélyebb érlékii, I de szamomra ér22.00: Hirek. 22.20: Beszélgetés az ame- tart a szakszervezeti székházban.
tékes emléktárgyakért is hálás lennék.
rikai misszió sajtóattaséjávűl. 22.35:
A könyvkötők
szakszervezete 6-án,
Mész minden mennyiségben beszeTánczene. 22.50: Hirek és krónika fran- csütörtökön délután 5 órakor rendkívüli rezhető (Róka-utca) Bem tábornok-u. 10cia nyelven. 28.00: Napi hírösszefog- tisztújító közgyűlést tart a Hétvezcr-utcai szám alatti kereskedésben, a nagyállomás
munkásotthonban.
közelében.
laló. 23.10: Amerikai hanglemezek.
A fodrászmunkások
szakszervezete
6-án, csütörtökön délután fél 6 órakor
Felelős szerkesztő: GARDOS SÁNDOR
taggyűlést tart a székházban.
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
A Szakszervezeti Ifjumunkás és Tanoncmozgalom 6 án, csütörtökön délután 6
Kiadja:
órakor taggyűlést tart a székházban.
H Í R L A P K I A D Ó KFT
A Szakszervezeti
Bizottság
felhívja a
Szerkesztőség: Jókai-utca 4
munkanélküli kazár,kovresokat, ácsokat,
mélyen leszállítóit adópengős áiban
Telefon: 493 és 103
szerelőmunkásokat és központi fűtésszehogy vidékre (Almásfüzitő, KoKiadóhivatal: Kárász-utca 6
S 2 E R E D A 1 N Á L relőket,
márom m.) való raunkábaállitás céljából
Telefon: 325
a szakszervezet titkári irodájában jelentKárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.
A
H
Í
R
L
A
P
K
I A D Ó KFT NYOMÁSA
kezzenek juniuB 15 ig.

A dolgozók
Almamoiy ellen
harcos ispja
Arzoia, Porzol
a

Szakszervezeti hirek

