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A magyar kormányküldöttség Washingtonban
rövidesen megkezdi tárgyalásait az Egyesült
Államok kormányának megbízottaival
(Tvcwyork. junius 12.) A magyar korrr-ányíéríiak. amerikai látogatásával a
newyorki rádió részletesen foglalkozik.
A jelentés szerint Nagy Ferenc és a kíséretében levő miniszterek politikai és
gaadasá:i kérdésekről fognak tárgyalni
Amerikában.
•fy
A „Páris csillaga" repülőgép amikor N&wyorkba érkezett, a miniszterek
nyilatkozatot adták aiz újságíróknak.

Nagy Ferenc nyilatkozatában kijelentette, hogy Magyarország és a Szovjet
unió közötti szívélyes kapcsolat után
baráti kapcsolatokat akarnak kiépíteni
a fasizmust legyőző valamennyi nagyhatalommal. Kijelentette továbbá, hogy
mihelyt a békeszerződést, aláírták, Ma^
gtytarország igyekezni fog belépni az
Egy:sült Nemzetek Szövetségébe.
Az újságíróknak arra a kérdésére.

NAPILAPJA

molt be. Az üzemet az aruyagi összeomlás veszélye fenyegeti,
mer;
nem
birja a város kenyérellátására való ráfizetést, -továbbá, mert zsirkészleteit,
amelyeket hizlalás utján kitermel, oda
kell adnia a városi tisztviselők kalóriaellátására. Pártos Endre javasolta, hogy
sürgősen alakítsanak bizottságot a megmentés terveinek kidolgozására.
Ez a
bizottság dolgozza k i a városi halgazdaságnak az üzem k:zelésbe vételére
vonatkozó tervezetet is, A szükkörü
bizottságot nyomban megalakították
és
megbízták a Községi Élelmiszerüzem
megmentésére irányuló tervezet kidolgozáséival.

vájjon látogatásuk kapcsolatban áll-e a
békeszerződésééi, Gyöngyösi külügyminiszter ezt válaszolta: „Fel fogjuk vetni
a békével kapcsolatos kérdéseket is."
Legújabb értesülésünk szerint Nagy
Ferenc miniszterelnök és kísérete Newyorkból Washingtonba érkezett. Itt a
Sipos Bálint bejelentette, hogy a
magyar kormányküldöttség az Egyesült Államok kormányának megbízot- szegedi kereskedők tiltakoznak a pia-taival rövidesen megkezdi tárgyalásait con való vásárlásuk korlátozása ellen.
A kereskedők megalakították maguk
között az árszabályozó bizottságot, garantálják, hogy nem verik fel az áramunkája megakadt, mert a város visz- kat, ezért kérik, hogy oldják fel a korszarendelte a rendelkezésére bocsátott látozó rendelkezést.
munkaerőket Kérte, hogy a szükséges
Jeneí Sándor elvtárs ezzel kapcsotisztviselőket továbbra is bocsássák a
tanács rendelkezésére, hogy a földre- latban kifogásolta, hogy a közellátási
form befejezéséhez szükséges munká- bizottság mult heti határozatát, amely
elrendelte a piacbiró alkalmazását a
(Szeged, junius 12.) Bán Antal ipar- reskedelmi él Iparkamara éri'ekezleté- kat zavartalanul elvégezhesse.
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piaci irányárak megszabására, még ma
ügy miniszter szombaton délután ér- tén emlékiratba foglalták: és ilyen forPapdi György elvtárs szintén a gaz- sem hajtotta végre a városi hatóság.
kézül Szegedre. Értesülésünk szerint a mában nyújtják át a miniszternek.
kisipari munkásság összeállította azoFarkas István elvtárs a piac pünAz iparügyi miniszter megjelenik a dasági rendőrség megszüntetése ellen
kat az általános és helyi kívánságokat, szegedi kamarakerület vasárnapi ipa- foglalt állást. Amit a gazdasági rendőr- kösdi
hatalmas
drágulásának
ügyét
ség
eddig
végzett,
vezetőjével,
Toldi
amelyeket az iparügyi miniszter elé kí- rosnagy gyűlésen is és az időszerű ipatette szóvá, amely valóságos merénylet
Miklós
rendőrfőhadhaiggyai
az
élén,
hővánnak terjeszteni. Miután Bán An- roskcrdásekről tart majd előadást. A
volt a dolgozók ellen. Semmi nem intal* csak rövid ideig tartózkodik Sze- gyűlésen felszólalnak a kisiparosok or- sies munka volt — mondotta Papd! dokoíta, hogy ai két ünnepnap alatt kétgeden. a pártok és ipari érdekképvise- szágos szabadázervezetérek vezetői is. elv társ.
háromszáz
százalékkal
emelkedjen
letek által felvetett problémákat a KeKertész Béla szintén azt hangoz- egyes árucikkek ára. Szigorú megtortatta, hogy továbbra is fenn kell tar- lást kért.
tani a gazdasági rendőrséget, már csak
A közellátási bizottság ugy határoa kJzhangtilal miigEyi'.g'tóí.H
'. sc're- zóit j r,os.- c. Z'icycd: k
vásárberi is.
lását nem korlátozza, csupán a vidéki
Dénes Leó elvtárs polgármester kereskedőkét a már régebben megszaszírjén pártolókig szólt a javaslathoz bott mértékben. Ezzel, szemben a helyazzal a kiegészítéssel; írjanak át a beli kereskedők garantáljál;, hogy nem
rendőrfőkapitányságra, hogy a bűnügyi lesz köztük olyan, aki idegen városÁ t í r n a k a r e n d ő r l ő k a p i t á n y s á g h o z a g a z d a s á g i rendőrség osztály nyomozóinak létszámát is egé- bani kereskedőnek vásárol. A piacbiró
szítsék ki, mert az egyre szaporodó bűn- kirendelését, megsürgetik a pünkösditovábbi fenntartása é r d e k é b e n
esetek ezt megkívánják. Kijelentette hez hasonló eset megakadályozására.
(Szeged, junius 12.) A törvényható- . lássa fel a gazdasági rendőrséget, sőt' végül Dénes elvtárs, hogy a földbirtokDr. Simon József tanácsmokn-ik a
Annál is rendező tanács városi alkalmazottait seitésbeszolisáltatásokra vonatkozó resági bizottság kisgyüiése szerdani dél- i szaporítsa annak létszámát.
előtt 10 órakór tartotta juniusi ülését [ inkább szükség van erre, mert a város nem vonják vissza; hanem továbbra is ferátuma után az ülés véget ért.
dr. Pálfy György főispán elnöklésével. ban máris arról suttognak, hogy a gaz- a tanács rendelkezésére bocsátja.
A kisgyűlés a gőzfürdő jegyárait és a dasági rendőrséget azért oszlatták fel,
A kisgyűlés határozatilag mondotta
köztisztasági üzem szolgáltatási dijait mert őrizetbe vett néhány nagyfeke- ki ezután; hogy átír a rendőrfökapit-ést,
akik
egész
a
belügyminiszterig
Fasiszta összeesküvést
aci(/pengőben állapította meg. A napitányságra a gazdasági rendőrség torenia további tárgyalása során Dobó mentek, csakhogy, kimossál; magukat, j vábbi fenntartása' és fejlesztése érdelepleztek
le Romániában
Közbenjárásuknak
természetesen
sem-!
Sándor, ' ifj. Stiebel Lőrinc és Magyar
kében, valamint a bűnügyi osztály lét(Bukarest, junius 12) A román belJózsef részére szeszfőzde nyitási engi:- mi eredménye nem lett, mégis nekik számának szaporítása érdekében.
ügyminisztérium közleménye szerint
célyt adtak. A kisgyűlés Kollár Pált, tulajdonit jak a gazdasági csoport felVégül Simon Béla elvtárs a köztisz- az elmúlt napokban az ország nagyaki eddig, ideiglenes megbízatás folytén oszlatását. A továbbiakban szóvátette
vezette a városi zeneiskolát, érdemeire Tombácz elvtárs, hogy a földreform tasági telep alkalmazottainak státusba részére kiterjedő fasiszta összeesküvést lepleztek le. A román rendőrség
vadé tekintettel megerősítették állásá- ügyeit intéző földbirtokrend: zö tanács sorolását sürgette.
több személyt letartóztatott, köztük
ban.
Atdea tábornokot, a Radescu-féle roNapirend után Koncz László elvtárs
mán kormány volt belügyminiszterét
indítványozta: a kisgyűlés utasítsa a
város vezetőségét, hogy a Községi Élelmiszerüzem kebe.ében állítsanak
fel
községi kenyérsütődét. A város terüleMit lehet behoxni
tén levő 60 sütőiparos normális körülmények között el tudja látni a lakosRomániából?
ságot kenyérrel, most azonban/ a kevés
(Bukarest, junius 11) A román külliszt elosztásának nehézsége, a faeílákereskedelmi hivatal határozatot hotás," valamint a fuvardíj annyira megdrágítja a kenyeret, hogy ai kenyérsü- Bizottságot a l a k í t o t t a k a z a n y a g i ö s s z e o m l á s veszélyében zott, amelynek értelmében a magyar
—román
kereskedelmi
egyezmény
forgó K ö z s é g i Élelmiszerüzem megmentésére
tésnek sz a, rendszere nem tartható
alapján engedélyezi a következő áruk
fenn tovább.
126
(Szeged, junius 12,) A közellátási'bi- ság ugy döntött, hogy kiadja az ügyet Magyarországra való kivitelét:
Berényi Árpád elvtárs rámutatott,
véleményezés
végeit
a
sütőiparosok vagon ső, 40 vagon gépolaj, 5000 köbhogy a Községi Élelmiszerüzem
heten- zottság szerdán délelőtt megtartott eheti
méter épületfa, 70 vagon kristályszakosztályának.
kint 24 billiót fizet rá Szeged kenyérel- ülésén dr. Simon József tb. tanácsnok,
szóda.
,
a
közellátási
hivatal
referense
bejelenA
szegedi
ecetgyárosok
beadványt
látására, mert a sütőiparosok részére
tette,'
hogy
miniszteri
rendelkezés
folyintéztek
a
hatósághoz
és
kérték,
hogy
kiadott lisztért csak
két-háromnapos
késéssel kapja' meg a pénzét. Ezért fel- tán a jövőben Szegeden is az országos készleteiket szabadítsák fel a zár alól.
tétlenül szükség van községi kenyér- kenyérárak lesznek érvényben. Bejelen- Mivel az ecet az uj jegyrendszerben
Zavargás
oh
tette ' továbbá, hosy csütörtökön rend- is zárolt cikk lesz, a közellátási, bizottüzemre.
kívüli
kukoricalisztadagot
osztanak
szét
ság
ugy
döntött,
hogy
a
Szegeden
levő
Pálfy főispán közölte, hogy már a
Olaszországban
az ellátatlanok között. Harmadik beje- készleteknek csak felére ad. mentesítési
városi tanács is foglalkozott a sütőlentése az UNRRA-konzervekre vonat- engedélyt, ötven százalékot pedig to(Róma;
junius 12.) Az olaszországi
üzem felállításának kérdésével és az kozott. Hatezer doboz halkonzerv és
is zár alatt tart, hogy az uj monarchisták tüntetést rendeztek kedelőkészületek
megtörténtek
a felállí- 3648 doboz tejkonzerv érkezett. Szét- vábbra
jegyrendszer bevezetésekor legyen ele- den este Nápolyban. A tüntetők megikitásra.
osztásuk a minisztérium elosztási listá- gendő ecet.
sóreltéki felgyújtani a kommunista párt
Tombácz Imre elvtárs, nemzetgyű- jának felülvizsgálása után megkezdőCsala Dezső tüzelőanyagkereskedő- hatemeletes épületét. A tüntetők és a
lési képviselő szóvátelte, hogy értesü- dik. A szociális és egészségügyi intézlése szerint a szegedi rendőr főkapitány- mények ingyen, a terhes és szoptatós nek engedélyezték, hogy egy mázsa rendőrök között kétórás nagyarányú
küzdelem fejlődött ki.
ságon megszüntették a ggzdasági nyo- anyák 16.000 adópengőért kapják d >• kokszért két kiló ötven deka zsirt kérTarantóban a köztársaságiak, és a
hessen annak a csereakciónak során,
mozó csoportot, amely gazdasági rend- bozát.
amelyre a közellátási bizottság leg- királypártiak közölt lefolyt' súlyos öszőrség néven folytatta hasznos műköszet űzésieknek 10 súlyos és 18 könySimon tanácsnok ezután a közellá- utóbb már engedélyt adott.
dését a feketézők, csempészek és speBohó András elvtárs a Községi Élel- nyebb sebesültje van. A tüntetők kézikü Ián sok megfékezésére. Nyugtalanító tási bizottság hozzájárulását kérte, hogy
intézkedés ez, mert- félő, hogy a feke- a Községi Élelmiszerüzem Keretében miszerüzem uj vezetője, aki először je- gránátot dobáltak és lövöldöztek egyállithasson fel a vá- lent meg ebben a minőségében a köz- másra.. Az olasz rendőrség 15 embert
lézés még jobban el fog harapózni. In- hatósági sütődét
dítván vozta: a város hívja fel a rendőr- ros. A bejelentés körű' nagy vita ke- elűiátiá'Si bizottság ülésén, a Községi letartóztatott és leverte a monarchista
súlyos helyzetéről szá- rendbontók zavargásait.
kapitányság figyelmét, hogy ne osiz- letkezett. Végül is a közellátási bizott- Élelmiszerüzem

Bán elvtárs iparügyi
miniszter
szombat délután Szegedre érkezik

Községi kenyérsütőüzem felállítása mellett
foglalt állást a kisgyűlés

Szigorú megtorlást követeltek a közellátási
bizottságban a pünkösdi piac árdrágítóival
szemben
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Pünkösdi tanulságok A m u n k á s s á g részére ruhaneműt
A Magyar Kommunista Párt városiüzemi ős (kerületi szervezetei pünkösd
két napján falusi agitációs körutat végezi ele. Ez a két nap messzire kiható
fanulságokat 'eredményezett 'országos és
helyi viszonylatban egyaránt.
Az első legfontosabb tanulság, hogy
a magyar ncp — a falvak lakossága is
— együtt halad az idővel. Ez a történelmi (korszák, amelyet átélünk, magával ragadja a tömegéket a gondolkodásuk együtt fejlődik az eseményekkel'.
Az elmúlt másfél esztendő, de ezen belül az utóbbi hónapok alatt is többet
fejlődött, minit más időkben évtizedek
alatt. Az a parasztság, amelyet a falvakban találtak elvtársaink, egészen
más, érettebb, szélesebb látókörű máris,
mint az elmúlt rendszer alatt. A szegényparasztsáignrak, különösen az azelőtt napszámból élő ujgazdáknaik, másától értetődő az ipari munkássággal
való szövetség gondolata. Ezt a társadalmi réteget © hasontó sors és számtalan hagyomány fűzi egybe. Intőjcl
azonban azok számára, akik ilyen jelekből történelmi tanulságokat tudnak
levonni, a íelsőközpontt középbirtokasgazdákn.ak a megnyilatkozásai, akik azt
mondották, szívesen szolgáltatnak be,
ha tudják, hogy az a városi dolgozók
részére jut.
A falu nem egységes,* kétségtelen,
vannak ütköző ér dekek, hiszen: a dolgoztató nagygazdák mellett a nyomorgó
ellátatlan népesség tömege él a falun
is. Harc dul még mindig a földreform
körül, a szövetkezetek körül, a napszámbér körül, egy dologban 'azonban
mégis egységes jelenleg az egész falu
b ez: a jó pénz megteremtése. Nincs
különbség nagygazda,
törpebirtokos,
napszámos vagy értelmiség között ebben a kérdésben. Tehát az, aki a gazdasági stabilizációt akar politikai számításból, akár gazdasági érdekből meg
akarja akadályozni, az egész faluval
agységesen fogja magát szembetalálni.
A jó pénz megteremtése életfeltétele a
magyar demokráciának, nem pártérdek. hanem a magyar nép nagy többségének az érdeke. Saját part kereteit
feszíti szét az a párt, amely ebben a
kérdésben lehetőséget biztosit egyes
köröknek merénylettel'veikhez a nép
életlehetősége ellen. Ez a tény volt a
pünkösdi agitáció második nagy Irfrrulsága.
A harmadik nagy tanulsáig látszólag
pártunkat érinti. Félreérthetetlen az a
Kztvélyesség, amellyel a kommunistákat fogadták mindenütt. A sándbrfalviak ujjongó lelkesedéssel, a kübekháai tömqgelc, akik elvtársaink hívására
összesereglettck, az alsóloözpontiiak bő
kező vendéglátása és végig mindenütt
n szeretetnek sokszor demonstratív
megnyilvánulása mint például Deszken,
uj fejezetet jelent a magyar népi demokrácia fejődése szempontjából. Ez a
szeretet a demokratikus fejlődés legkövetkezetesebb pártját, a reakció legloéTlelhetetknebb ellenségét veszi körül
és ebből a szempontból kell megítélni.
A falvakat járt munkások hitet és
erőt menüettek, a falvak szegény parasztsága megismerhette szövetségesét
és vezetőjét. A pünkösdi agitáció szép
és hasznbs tanulság volt mindannyiunk
számárai, de egyben figyelmeztetés az
ellenség számára is.
Körű Béla

Jobboldali volt-e a kereskedelmi
és iparkamara tisztviielőnöie
(Szeged, junius 12) A népbiróság
Komlóssy-tanácsa szerdán kezdte tárgyalni a népellenes cselekményekkel
vádolt Csurgó Erzsébet, a szegedi ke.
reskedeimi és Iparkamara volt tisztviselőnőjének ügvét. A vádirat szerint
1941 évtől folytatólag a hivatali helységekben állandóan nyilas 6s németbarát magatartást tanúsított. Szabó
Emil nevű tisztviselőtársát egy Ízben
azzal fenyegette meg, hogy »ma*a
lesz az első, akit tel fogok akasztat ii".
A többi hivatalnok társát is sokszor
megfenyegette. A népbiróság tanukat
hallgatott ki. Kihallgatták többek között Delire Bé'át, az iparkamara megbízott főtitkárát Dettre Béla, Dettre
Béláné és Szabó Emil tett terhelő
tanúvallomást. Dr. Csjrzy Mihály az
iparkamara ügyvezető titkára a vádlott politikai meggyőződését nem ismerte és arról sem tudott, hogy az a
kamarában levő »jobboldali-klikk*-hez
tortózott volna. Demény Alajos főtitk á r vallomása szerint a vádlottnak
nagy elfoglaltsága volt. kitűnő munkaerőnek bizonyult, politikai beállítottsága nem volt jobboldalinak nevezhető. A védelem további két tanú
megidézését kérte. Ennek a népbiróság he'v adott és a tárgyalást elnapolta.' Folytatására szombaton 9 őrekor kerüi sor
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kér

a város az UNRR4-tól
Dobay t a n á c s n o k m a viszi íel a z igénylési listát Budapestre
(Szeged, junius 12) Aniint jelentettük, a pünkösdkor Szegeden
járt
UNRR A
megbízottak
megígérték,
hogy Szegedet hathatós támogatásban részesitik. Kérték a várost, szükségleteiről és igényeiről
készítsen
pontos kimutatást s azt juttassa e'
a budapesti UNRRA-misszióhoz. Dénes Leó eivtárs. polgármester dr. Dobay Pái népjóléti tanácsnok és a közeHát ási hivatal javaslata
alapján
szerdán elkészítette a kimuta'ásokat
és azokért Dóba-.- tanácsnok csütörtö-

kön már fe' is viszi Budapestre, hogy
a kért segítség minél előbb kiutalható Jegyen. A város
elsősorban
gyógyszert kér az egészségügyi intézmények ellátására. Pontos kimutatást
készítettek ezenkívül az ellátatlanokról, akiknek részére ruhát, cipőt és
élelmet kér a város. A lerongyolódott
gyári munkásság részére és a szellemi
dogiozók részére is ruhát igényelnek,
ezenkivü' a kórházakba ágyfeiszere|éseket. Kéri ezenkívül a város két teherautó kiutalását.

Ki heü mélyíteni a falu és a város
kapcsolatát,
eleven valósággá
kell
tenni a munkás-paraszt
szövetséget
— mondotta

Komócsin
napján

Zoltán elvtárs pünkösd
Felsőközponion

(Szered, jun. 12.) Pünkösd vasarnaoján Felsőtanva oarasz'íai tömegesen jelentek meg felsőközponti kultúrházban a
baloldali blokk pártjai által rendezett népgyűlésen. Becsei János e'nöki megnyitója
után a munkás-paraszt szövetséget megerősítő gvülés szónoka Papái
Gvörgv
elvtárs, a Szociáldemokrata Párt főtitkára
volt, aki hangsulvozta, nem engedhető
meg az, hogy amig az ország dolgozó
népe becsületesen hozzálát a rombadöntött ország építéséhez, addig egvesek
kézigránátokat evüjtenek ezek ellen. Aki
a magyar demokratikus köztársasághoz, a
magyar állam épületéhez nyul, az a dolgozók öklével ál! szemben.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után
Komócsin Zoltán elvtárs emelkedett szólásra. Beszédében rámutatott arra. hogv
augusztus t-ét egyforma türelmetlenséggel
várják a falu és város dolgozó1, mint egv
olyan időpontot, amelv a gazdasági élet
helyreállításának kezdetét ielenti Az infláció nyomán a tömegek elkeseredtek, zúgolódnak, az éhség és kenyérhiánv 'érne
fenyegeti a vároR dolgozóit Azok, akiknek
nem áll érdekükben, hogv Magyarországon
a demokrácia megerősödjön, a maguk javára akarják kihasználni a magvar nép
elesettségét. Nem rémlátás,
nem politikai
frázis az, hogy Magyarországon
van reakció, mert ismét jobbo'dalról indult el a támadás, szemben a dolgozók érdekeit képviselő baloldali blokkal, kihasználva a
nyomor elmélyülését, mert tudják azt, hogv
ha a stabilizáció megva'ósul, akkor a széles népi rétegeket nem lehet tfíhbé a demokratikus fejlődés útjáról
letériteni.
Kormányváltság előidézésével akarták
a belső anarchiát növelni egészen a polgárháborúig. A baloldali blokkhoz intézett
jegyzékben olvan követelések voltak amelyek arra alkalmasak, hogv a dolgozó
munkásság és parasztság figyelmét elvonják sz égető belső problémákról, községi
választásokat akartak csinálni aratási időben amikor a magvar parasztság mindkét
keze tele van munkával, harcot indítottak
különféle közéleti pozíciókért, melynek cé ja

első

a demokrácia gvőngítése lett volna. Mi is
akarunk községi választásokat, csak nem
most.
A közéleti ooziciók be'öltése számunkra,
akik a dolgozó rétegek érdekeit tartjuk
szemetőtt. nem lehet közömbös, ha
azok a kisgazdapárti
urak, akik ezekre a
posztokra jelölve vannak, megütik a demokrácia mérlegét és valóban
a nép érdekeit
képviselik, nincs kifogásunk
ellenük, azonban ennek elbírálása a baloldali blokkba
tömörült pártok feladata. A reakció rémhírterjesztéssel és uszítással igyekszik éket
verni a dolgozók közé. izgat a magyar
közéletben a béke kérdésével kapcsolatban is, azt akaria elhitetni, hogy a párisi konferencián végérvényesen lezárták
a magvar határkérdést, ezzel szemben
az az igazság. ho?v Mo'olov nzoviet külügyminiszter javaslata az, how Magyarországot ÍR meg kell hallgatni. A washingtoni kormányküldöttséggel kapcsolatban reménvünk van arra, hogv a nvilasok
ábal nyugatra hurcolt aranykészletünk és
állatállományunk egv részét visszakapjuk.
A stabilizáció létrehozását, a kötöttgazdálkodás megteremfését és a jó. értékálló magyar pénz bevezetését a koalíció
fenntartásával készit-ük elő. Ha a magyar
reakció a most megoldott válság után ujabb
politikai
sálság
előidézésével
akarná
a
magvar nép elsőrendű
érdekeit
veszélyeztetfii. okkor azt n válságot a népi rétegek
segítségével a dolgozók
érdekében
oldjuk
meg. Ezekben a súlyos sorsdöntő időkben
a városi munkássá-* igazi barátsággal közeledik a fa'u népéhez, őszinte megértésen
a jóharáti együttműködésen kell hogv harcos evséggé kovácsolódjanak a közös
ellenség; a reakció ellen, mert igy kívánja
ezt a magyar nemzet egyetemes érdeke.
Végül a Nemzeti Paraszt Párt részéről
felszólalt Nagv Sándor, aki a parasztság
igazi vezéreinek 'ieyel meztető szavát hozta
el *i falura, bebi'onyitva. hogv a parasztság és munkásság sorsközösségéhői következik az. hogy harennkat együttesen
kell megvivni.

Kiszomborban
szabad a tánc
— a
Kisgazdapártnak
és egyéb furcsaságok
a torontáli járási
rendőrség
politikai
osztályának
vezetője
körül
(Szeged, iunius 12) A demokrácia
éietrehivásához sok jószándéku embert állított csatasorba a koaliciós
kormány. Mikor a rendőrség újjászervezéséről volt szó, az illetékes
tényezők nem is tudták mennyi akadályt kell reküzdeniök. Ez
okozza,
hogy a rendőrség körül még mindig
akadnak bajok.
Mikor a torontáli járási rendőrkapitányságot szervezték a járási politikai osztály élére többen nyújtották
be pályázati kérvényüket.

Nem ért a

politikához

Érdekes, hogy a pályázók közül azt
a Kovács Mihályt nevezték kl. aki
pályázati kérvényének átnyújtása alkalmával életrajzába a következőket
irta: Soha politikai pártnak a tagja
nem volt soha nem politizált és nem
ért a politikához.
Kovács mellett a demokratikus gondolatnak már a múltban sok érdemeket szerzett harcosa is pályázott, aki
üldöztetést és a börtönt is megjárta a
demokráciáért. Kovács Mihály múlt-

jából egy rész tisztázatlan még. A háború alatt a Weisz Manfréd-gyár alkalmazottja volt. Tudni akarjuk miért jött el onnan és m i t csinált a
•nemzetvezető* korszakában?
Ugylátszik Kovácsot azért nevezték ki a
járási politikai osztály élére, mert
nem politizált és mert nem ért a politikához.
Ez különben a munkáján meg is
látszik. Május elsején Kszomborban a
Földmunkás Szakszervezet és a Szociáldemokrata Párt párthelyiségükben
táncot rendeztek. Kovács Mihály a
táncot este 10 órakor be akarta tiltani és csak hosszas rábeszélés u t á n
engedélyezte éjfélig. Kovács Mihály
elfelejtette, hogv a Kisgazdapártnak a
télfolyamán szabálytalanul adott báiengedéiyt. de természetesen ez az 5
pártja volt. Kiszomborban különben
népgvü'ési határozatot hoztak, amelynek értelmében elhelyezésre i t í l t ' k . A
megyei rendőrkapitány ei is helyezte
Elekre, ezt "a helyet azonban Kovács
Miháiy nem foglalta el. Mikor a járási rendőrkapitány
rendőriskolába
utazott, megjelent Kovács Mihály Kiszomborban és nem csak a rqgi helvét

foglalta el, hanem mint helyettes járási rendőrkapitány tevékenykedik
Felhívjuk a belügyminisztérium és3
a megvei rendőrkapitány figyelmét a
miniszteri rendelkezéssel ellentétes és
viszás helyzetre. A belügyminiszternek határozott utasFása van a népitéietekkel kapcsolatban. A kiszombor i rendőrséggel kapcsolatban valamennyi népítélet át
végrehajtották,
csak Kovács Mihály a kivételezett
Pártérdekből? Ugy gondoljuk a rendőrség nemzeti érdekeket szolgál, h a
•varaki nem felei meg a helvén. azt
te kell váltani.
"
j j |

a „vitéz

Együtt
nemzetőrrel"

A reakció elleni harcban is furc6a
szerepet játszik a járási politikai osztályvezető. Jelentettük m á r Schwarcz
Rezső nyugalmazott igazgató-tanító
Szerepét a hirhedt nemzetőrségben
Négy t a n ú igazolta állításunkat és a
vitéz »nemzetőr« még m a , i s tovább
fúrja a demokráciát. Sohwarcz Rezső
és Matuszka Pái feljelentették Csanád vármegye alispánjánál
Juhos
Miklós községi birót, továbbá Matuszka András és Molnár Mihály községi
esküdteket hivatalos hatalommal való
visszaélés cimén és feljelentésükben
m i n t terror-legénveket tüntették fei
a falu épitő munkásait. A vizsgálat
megindult és Schwarcz Rezső rágalmai hatómra dőltek. Ezzel szemben
még mindig szabadlábon van és folytathatja további rágalmait a
demokrácia harcosai ellen.
Kzt aianlanánk a
pillanatnyilag
még politikai osztályvezetőnek, hogy
ne a demokrácia éber harcosait, őreit
és munkásait igyekezzen komp romitárni és »terhelő« adatokat gyűjteni ellenük, hanem távolitsa ei a közéletbői a nyíltan is tevékenykedő reakciós elemeket. Ha a múltban nem tanult meg politizálni, ugy megtanulhatna most Természetesen pozícióját
ne pártpolitikai szempontból
használja fel, hanem nemzetpolitikai érdekeket tartson szemelőtt, amig ezt
a helyet tölti be.

28 m i l l i á r d a k e n y é r !
(Szeged, junius 12.) A legújabb gabor.aáremelkedós és a münkafoéremeléeek miatt szerdán este ken vérár megállapító értekezletet tartottak ai kereskedelmi és iparkamarában s a kenyér fogyasztói árát Szegeden 28 milliárdban
szabták meg. A jövőben Szettedre is
ez országos kalkulációs számokat aákaimazzák a kenyér árának kiszámításoknál.

Itt a z

egybilliós!

(Budapest, junius 12.) A Magyar
Nemzeti Bank közli, hogy az 1946 május 24-i keltezéssel ellátott egymillió
milpengős bankjegyek forgatóm babosatálát szerdán megkezdte. Az egymillió
milpsngős bankjegy barna szinü, eiső
oldalán Kossuth Lajos arcképe, hátoldalán Mészöly Géza „Balatoni táj" cimü képének reprodukciója látható.

Baktón

anyakutat
a város

létesít

(Szeged, junius 12.) Szerdán délelőtt
a baktól ONCcA-te. pről 50 tagu parasztküldörttség járt Nagy Sándor, a,
Nemzeti Parasztpárt szegedi titkárának
vezetésével Dénes Leó elvtárs polgármesternél. Elpanaszolták, hogy Bakton
nincs megfelelő kut és a körtöltésen
belülre k®LL bejárüink vízért. A megfelelő viz hiánya igen nagy veszteséget
okoz az állaitáljományban is. Dénes Le<>
elvtárs polgármester nagy megértéssel
fogadta az uj gazdáik panaszát és megigértie, hogy amint a somogyitelepi kútfúrást. befejezik, azonnal
hozzáfognak
Baktón
is egy aiyyakut létesítéséhez.
Igy tehát egy hónapon belül kúthoz
jutnák a baktól gazdák is.

Mihajlovics
Tito p a r t i z á n j a i ellen
harcolt
(Belgrád, junius 12)
Mihajlovicd
Drazsa bünperének tárgyalásán beismerte, hogy 1941 julius havában a
valjevoi partizánok ellen intézett támadása alkalmával saját maga vezette a harookat. Mihajlovics kijelentette, hogy a német megszállók ellen elsőnek nem az ő csetnikjei, hanem Tito tábornagy partizánjai kezdték meg a harcot. Tito lábornaggya
három izben találkozott és megáilapo dott vele, hogy együtt
harcolnak
majd a megszállók ellen. A megállapodás ellenére mégis megtámadta
nemzeti felszabadító haderőit

csütörtök.

1946 j u n i u s 13.
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Feloszlatták a szegedi gazdasági
rendőrséget

— RObbar.tas a Boszorkányszigeien.
a honvédség műszaki' alakulatai pénteken. 14-én délelőtt 10 órakor a Boszorkányság? len robbantásokat végeznek!
NAPIREND
A honvéd kiegészítő parancsnokság felA d o l g o z ó k érdeke n e m feloszlatást, Hanem a testület
hívja tehát a könnyéken lakók figyelJunius 13.
kibővítését l d v a n j a
mét!, hogy ablakaikat ezen a naoon 10
Nemzeti Szinház : fél 8-kor: Veszélyes
—12 óráig saját érdekükben tartsák
iordntó. (Bemutató helyárak.)
mény
nevében
és
érdekében
kérjük,
(Szeged, junius 12) Diczfalussy Fenyitva
Széchenyi Filmszínház: 4, háromne- renc rendőrvezérőrnagy, a
.szegedi vagy inkább talán követeljük, sürgő— Budapesten tárgyaljak a k u n n t a .
gyed 6 és fél 8-Kor : Gyilkos szerelem. rendőrkapitányság vezetője a •nagy- sen vessenek véget a feketézők öröKorzó Mozi: 4. háromnegyed 6, fél 8 számú vezénylés és rendkívüli mun- mének azzal, hogy a feloszlatott gaz- aarasi gyükrsoK iigyét. Hétfőn kerülnek Budapesten a népbiróság elé a
órakor: A z égi vándor.
katöbblet.!-re való hivatkozással meg- dasági rendőrség helyett szervezzeés
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és szüntette a szegedi gazdasági rend- nek egy még erősebb testületet. An- kuomadarasi pogrom felbujtói
fai 8 órakor: A vadnyugat bosszúja. őrséget és az oda beosztott rendőr- nái is inkább szükséges ez, mert a gyilkosai.
— A opphlrőság igazolt egy 'par«
tiszteket. nyomotókat a szegedi rend- város széltében-hosszában különböző
Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 őrség bünügyi osztályához vezényelte célzatos pletykákat terjesztenek a fel- gyakorlásától eltiltott kereskedőt- A
szerdán
óráig.
át. Szeged közönsége nagy meglepe- oszlatással kapcsolatban. Mi tudjuk, népbiróság Rénás-tnnácsa
foglalkozott.
Egyetemi könyvtar nyitva 9-től délután téssel és bizonyos fokú megdöbbenés- hogy ezek a fecsegések nélkülöznek igazolási fellebbezéssel
4 óráig.
sé: vette ezt a hírt.
minden reáüs alapot, döntően megcá- Faragó László szegedi t=-xtilkereskeMuzeum zárva.
le- dőt a szegedi igazolóbizottság iparáElső felvetődő kérdésünk ezzel kap- folni azonban csak egyfélekép
nak gvakor'ásótól eltiltott. Az ügy
csolatban az, vájjon olyan jól ái- het, az eddiginél kíméletlenebb har- fellebbezés folvtán került a nénbiróSZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: omle Szegeden, hogy erre a szervre col foivtatni a feketézők minden fajság elé és az elhangzott tanúvallomáSZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: nincs szükség? Talán városunkban t á j a ellen. Még azokkal szemben is sok alapján Faragót feddéssel igaszükség,
Gerle Jeíiő Klauzál-tér 3, Juszt Fri- m á r nincsen feketéző? Aki egy kicsit drasztikus fellépésre van
zolták.
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Török is ismerős a helyzettel, az tudja, hogv akik nem a »Kctting« sarki »kis«
— veszélyes téveaes. Király István
feketézők
közé
tartoznak.
De
a
mega
dolgozók
érdeke,
a
j
ó
pénz
megteMárton Csongrádi-sugárut 14.
62 éves halástv.ai földműves tévedésremtésének előkészületei nem felosz- torpanás látszatát, határozott, bátor hői lugkövet ivott. Súlyos, de nem
— Aa adópengő junius 13-án latást, hanem a testület számbeli ki- fellépést mut,ásson a rendőrség és ak- életveszélyes állapotban a
szegedi
szélesítését kívánja. Kétségtelen, hogy kor megfordul a kocka, a feketézőik közkórházha szállították
2 400,000 peng®.
a feketézők körében örömmel vették fognak sirni, a végén nevetők pedig
— Hauptmann megnait. Gerhardt
— Idöjárásjele "ttés. Várható időjá- a gazdasági rendőrség feloszlatását. a dolgozók lesznek a rendőrséggel Hnuotmann. a világhírű német reMi az egész szegedi dolgozó közvéle- együtt.
gén"- és drámaíró kedden 84 éves
rás csütörtök estig: Mérsékelt szél,
korában meghalt.
sokfelé záporeső, zivatar, a hőmér— Elitélték a Hullám-"t c oi tótotva•tókíet csökken.
jokat- Megírtuk, hogy Rozsnyai Ist— M a D I S z hirek. Folyó hó 15-én A Magyar Kommunista Párt rendezésében sorozatos művészeti események szinhelye ván, Ká"ai Zoltán, Ktts Tstván és ifjú
szombaton 6 órakor szervezők és titkárok lesz a Széchenyi-tér. A z első előadás fontos 14 én, pénteken este S ó r a k o r f ' N a g " Oá-roár szegedi Hullám-utcai laértekezlete a központi székházban. — Ma,
kosok két lovat elloptak Hambaíkő
13-án, csütörtökön a MaDISz belvárosi
Ferenctől, egv fatelepről pedig segédcsoportja munkacsoporti megbeszélest tart.
motort (pntak e'. A szegedi törvényA pénteki ifi-délután elmarad. — A MaDISz
szék Rozsiiyait 2 évi börtönre. Kállait
unius 14-i pénteki ifidélutánjának anyaga: címmel a Szegedi Nemzeti Szinház művészegyüttesének és zenekarának közreműkö- 4 évi tfíu Nagv Gáspárt 7 hónapi.
Belpolitikai helyzetkép. Előadók: Felsővá- désével. A cél a fizikai dolgozók kulturális szórakoztatása. A * előadás díjtalan Kí"s Istvánt pedig 6 hónapi börtönre
rosi Ladányi Benedek, Móraváro3: Paulik
" itéite.
Imre, Alsóváros: Koloszár Béla. Fodor— A oépUgvészségre kísértek egy
telep : Szűcs Jenő, Somogyitelep: Csöke
főhadnagyot Rajkó Gvuia hivatásos
József, Kccskéstelep: Hajós Tibor, Klebelsfőbadnagv annak ideién a szabadkai
óergtelep: Perjési László. — Ma, csütörélelmezési raktár parancsnokaként eltökön a MaDISz központi székbázaban
tűrte, hogv keret'egényeí az oda beKiskundorozsma
éhező, nyomorgó
nincstelenjei
előadói ertekezletet tartunk 6 órai kezdetosztott munkaszolgálatosokkal
ketel.
munkát és kenyeret
követelnek
gyetlenkedjenek. Hivatali hatalmánál
— Meghosszabbították az ipariga.
fogva pedig ezt ioga lett volna meg(Szeged, junius 12) Kiskundorozsma a nagy gazdák, hogy az egyenlő az akadályozni. A szegedi népügyészsézolványok
felülvizsgálatának határnagyközség
Szeged
közvetlen
közeléIngyen
dolgozással.
Vannak
raegkapáidejét. A szerdai hivatalos lap rengen dr Bite Ferenc néoügvész szerdeletet közöl, amely az iparigazolvá- ben terűi el. Látszólag pontosan ha- latlan kukoricaföldek, de a tulajdo- dán hallgatta ki, maid előzetes letarsonlít
a
többi
csongrádmegyei
falunosai'ingvenért
kívánnák
a
munnyok felülvizsgálatának
határidejét
tóztatásba helyezte és rövidesen efkémeghosszabbítja. Az 1939 január 1. hoz. Aki közelebbről ismeri a társa- kát. Megkívánják, hogy koszt nélkül sziti el'ene a vádiratot
és az 1945 szeptember 15-e között ki- dalmi rétegeződését Dorozsmának, az 20 milliárdért dolgozzanak egy hétig
— ElnaunttSK a Gestapo !;Iat?ieK»
váltott iparigazolványokat augusztus tudja, hogy talán még országos vi- Ebbői az össszenből még a kenyeret besúgójának tárgyalását. A népbirószonylatban
is
egyedül
álló
problé"em
tudják
kiváltani
Ha
ilyen
felté15-ig, az 1939 január 1. előtt kiválság Csaba-tanácsa szerdán foglalkozott
tottt iparigazolványokat pedig szep- mával állunk szemben. Már a háború telek mellett n«m vállalnak m u n k á t a háborús és népei lenes bűnökkel vátember 15-ig kell revízióra benyúj- előtti időszakban feltűnő volt az ag- könnyen munkakerülőknek nélvegzik dolt Krizsán Illés kisteleki hentesmesrár lakosság túlnépesedése. A föld- őket. A panaszok, kívánságok és kötani.
reformmai nem sikerült
megoldani "vet°'ések elhangzása után Komócsin ter ügyével. Krizsán állítólag Kistele— Vizbefulladt egy kisfiú. Kedden ezi a su'vos kérdést, kevés földet elvtárs vezetésével 20 tagu küldött- ken a Gestaoo besúgója volit. Mivel a
délután Bálint Ferenc Felsővárosi íe- osztottak ki a hátárban, sok nincs- ség kereste fei a községi elöljárósá- kihallgatott tanuk vallomásaiból a vád
keeeföldek 162. szám alatti lakos 4 éves telen maradt. Más években ahogy ki- got. hogv e'őadják a panaszokat és még nem volt bebizonyított. a népbirókisfia a deszkiás temető mögötti kubik- tavaszodott, a község jórésze elment orvoslást, segítséget kérjenek.
ság ujaibb tanuk megidéz és ét rendelte
gödörbe belefulladt. A rendőri nyomo- más vidékre kubikolni, a mezőgazdael s a tárgyalást A i m n n i í j
A községházán a főjegyző, a főzás megállapította, hogy nem bűntény- ságba napszámba, vagy más alkalmi
— ismét letartóztatták Vén orvos
ről,
hanem szerencsétlenségről van m u n k á t vállaltak. Idén a munkalehe- bíró és a közellátási jegvző fogadták ezredeit. Dr. Vén'Ferenc orvos-ezreszó. A rendőrsógj ezzel az esettel kap- tőségek összeszűkültek, arra még gon- a küldöttséget A panaszok előadása dest, a szegedi 5. hadtest, majd 5.
csolatban is felhívja a közönség fi- dolni sem lehet, hogy az ország má- után megbeszélték azokat a lehető- honvédkerü'et orvosát április vévéngyelmét, hogy ne engedje ott fürödni sik felében tudnának kenyérkereseti ségeket, amelyeknek a segítségévei bejeipetés alapján a szegedi
népa kisgyermekeket, mert az ott levő tehetőséget találni. Nagy megköny- 'ehet n hatókon envhitent.
üg"éS7Ségre kisérték, de adatok hiáA küldöttség beszámolóját
azzal nyában szabadlábra engedték. Most
mocsáros, egészségtelen, ezenkívül a nyebbü'ést jelentene a községnek, ha
gidres-gödrös fcuhikígödör életveszélyes sikerülne a 250 családnak, akik átte- "ették tudomásul, hogv jöjien?k a egv amerikai fogtógbói hazaérkezett
is. Ajánlatos lenne ezeket a kubikgöd- tepülésre jelentkeztek, u j otthonuk- tettek, de nagyon sürgősen, mert van orvostói ujabb bejelentés érkezett és
röket végre megfeleúő figyelmeztető ba a Dunántuira térni. A dorozsmai owan ember is, aki három nap óta ennek alapján Ismét a szegedi t-éotáblákkal is ellátni a hasonló szeren- nincstelenek nagy nyomorúsága bon- egv falatot sem evett. Nagy bizako- ügvészséprp kisérték. Dr. Vén Ferenc
csétlenségeknek megakadályozáséra.
takozott ki azon a gyűlésen, amelyet dással fogadták, hogv iunius 13-án, tagia vo't a fasiszta tevékenységéről
azzai
— MegaiaKun az Országos Gyer- a földmunkás szakszervezet helyi cso- eriitörf.ököo "Vombácz Imre nemzet- ismert MONE-nak. Ezenkívül
mekbarát Egyesület szegedi szerve- portja rendezett kedden délelőtt a gyűlési képviselő elvtárs az áttele- vádoüák, b o a " hivatali működése Sozete. A két munkáspárt és az MNDSz kultúrházban. Négv-ötszáz főnyi m u n pülni szándékozók egy mpgbizottiá- rán fasisztoharát magatartást tanuszegedi szervezetei részvételével pün- kané'küli, éhező tömeg jelent meg, vai Budapestre utazik az áttelepülés sitott. Szerdán délelőtt dr. Rit? FeAz éhező, nyomorgó tö- renc néniig"ész halleatta ki és előzekösd hétfőjén a városiháza közgyűlési hogy feltárják szinte
kilátástalan sürgetéséra.
1
termében tartotta meg a Gyermekba- nemzetüket. A vezetőség
meghívá- mege - a Mag-a" V n n i r a n k t a Párttól tes letartőzta'ásha helyezte. Amennvirát Egyesület alakuló gyűlését. Az sára részt vett a gvüiésen Komócsin váriák a seeitséget éhség-csatájuk hen to"ább' tanukra oem Dsz szukáé" még e héten a vádiratot is elkéegyesület tisztikara igy alakult: Tisz- Zoltán elvtárs, az MKP nagvszegedi győzelmes megvívásához.
szíti ellene.
teletbeli elnökök: Tombácz Imre elv- pártbizottságának titkár helyettese is.
— Vasárnap megnyílik a városi
társ nemzetgyűlési képviselő, Papdi
— Rulvos n§zzv-UntetéS9"t
sultot'
Az elnöki megnyitó után elkesereGyörgy elvtárs, a Szociáldemokrata dett panaszáradat indult meg. A ron- strandfürdíí. Komáromi elvtárstól, a szappanreltegrtők. Az uzsorabiróság
Párt szegedi titkára, Dénes Leó elv- gyos ruháju, éhségtői nyúlt arcú, be- köztisztasági üzem igazgatójától ér- szerdán foglalkozott Dudás Sándor
társ polgármester, Ant&Mfy Gyöngy esett szemű emberek szájából ömlik tesülünk, ezen a héten vasárnap elő- szegedi droguista és sógora Nag.elvtárs, helyettes polgármesteri, Komó- a panasz és alig lehet megakadályoz- reláthatólag megnyílik a partfürdő. A 7=igmondnnk ttg"évn|. Mintegy két
csin Mihály elvtárs szakszervezeti me- ni, hogy ne fajuljon egy.tlen, félel- városi strand jegveit ugy szabják hónania a gazdasági rendőrsség Dugyei titkár és Müller Dezső; elnök Ló- metes bosszút, ha máskép .íem, erő- meg, hogy a munkástömegek minden dás Sándor üzletében lefoglalt 5 máránt Gyula; ügyvezető-elnök
Zsulán szakkal elégtételt k ö v t 15 orkánná. "ehézség nélkül igénvbevehessék. * zsa szappant, mert azt k>"ontók a
Józsefné; titkárok: Pipicz József és Nincs kenyér, nincs krumpli, hóna- fürdőiegy ára, ami közöskabm hasz- közforgalomból. Dudás azzal védekeHartmann Mihályné; gazdasági vezetők: pok óta nem kaptak egy deka olajat nálatára jogosít, mindenkor egvelő zett, hogv az 5sz folyamán vásárolt
lesz a gőzfürdő néofürdőjegv árávni. 30 máraa szappant me'vból huszonöt
Kertész E. és Eidus Bentián; egészség- sem.
Hét-kilenc-tizenegy
családos
ügyi vezstő: dr. Zápori Dezsőné; ellen- apák, hadisegélyes és özvegy anyák Aki kü'öd kabint akar, az a fürdőjegy mázsát ei is adott, a fennmaradó 5
örök: Stern Dávidné és Agócsi János; s/óialnak fel. Hónapok óta egv filtert mellé köteles megváltani a kábin- mázsát, pedig sógorának adta át. aki
jegyzők: Temesvári Margit és Katona sem kerestek, pótolhatatlan ruhada- jegyet is a fürdöjegy háromszorosá- eladott romhátóból kapott pénzt igv
Lásxlóné. Ezenkívül még 15 tagu vá- rabjaikat élték fel, még a kenyeret ért
kívánta befektetni, hogv az infláció
lasztmányt is választottak.
— Kivégzik Buszkay-Raazenbergert következtéhen ei ne értékteiepedien
sem tudják kiváltaid. Nem könyöradományt, vagy ingyen levest kérnek, A magyar köztársasá" emöke Rusz- Az uzsorabiróság Dudás Sándort 2
Jenő és Gaál Csa- millió adópengő megfizetésére, sógoK O R Z Ó M O Z I Te£r hanem munkát akarnak, s igy kenyér kay-Ranzenberger
hez jutni. Sürgősen munkaalkalomra ba golyó általi halálbüntetése és Szo- rát Nagv Zsigmondot pedig 1 millió
megfizetésére
kötelezte.
Ma indul a hatalmas svéd filmremek!
van szükség, mert nem bírják m á r a koücs Ferenc i-eretlegénv kötél ál- adópengő
végrehajtásának Mindketten fellebbeztek. Az itélet nem
sző teljes értelmében, az éhség gyötr! tali halálbüntetése
őket. Ha nem lesz munka, nem lesz szabadfpiyást engedett. A halálos íté- jogerős. A lefoglalt 5 mázsa szappan
Akkoriban történt, amikor még fiatal
kenyér, végső kétségbeesésükben ki- leteket még eze n a héten végrehajt- elkobzását elrendelték.
törnek és akkor senki sem tudhatja ják.
— A * Uiságiróotthon hírei. Az Ujvolt a világ és az UR a földön járt.
— Gázotfls. özv. CSuri Antalné 88 -ágirőotihon értesíti t. tagiait. hogv az
mi fog történni. Az elkeseredést fo| Azonkívül:
éves
diomaszéki
lakost
szerdáni
délelőtt
Otthon hríyiaéeei — a társalgók, az olko/za, hogy a nagy munkanélküliség
A z elhagyott gyermekek • közepette
internált svábokat és SS a domaszéki országúton ismeretlen te- vasóterem, a hüs terrasz — mindennap
s
herautó
elgázolta.
Az
özvegyasszony
d'lután 2 órától este 8 orárt rendelke| Előadások kezdete : 4, /*6 és fél 8-kor legényeket foglalkoztatnak a gazdák
Elővételi pé»|tár délelőtt 11—12.
Egyiknek, "másiknak akad
alkalmi fején és lábán súlyosan megsérült, de zésre állanék. — A Szegedi Ujságirók és
I Pénztárnyitás d.u. a? előadások előtt fél órával
munka, de olyan feltételeket szabnak nem életveszélyes .állapotban szállítot- Miivészek Otthonának választmánya 14-én
tál! a szegedi közkórházba
délután fél 7 órakor ülést tart' '
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Az értelmiség: a munkásságért
„Muzsikáié

tipáU

Éhségveszély!

Az égi vándor

esi"

A pünkösdi agitáció
Alsóközponton
(Sreged. junius 12) Tegnapi számunkban beszámoltunk a
Magyar
Kommunista Párt pünkösdi agitációs
napjáról. Pünkösd két napján lelkes
párttagok keresték fel a falvak lakosságát. Pünkösd vasárnapján a Községi Élelmiszerüzem alkalmazottai és
Ujsomogyitelep párttagjai
Alsóközpont lakosságát keresték fel Tom'jácz
Imre elvtárs vezetésével. A többi falvakhoz hasonlóan, itt is szives fogadtatásban részesültek agitátoraink. Mison elvtárs néhány meleg szóval'üdvözölte Alsóközpont lakosságát.
A'sóközponton
elvtársaink
szép
m u n k á t végeztek. A tanya lakosságával való megismerkedésen kivül több,
mint ötven párttagot is szereztek.

Gépipari és mezőgazdasági
középiskolát akarnak létesíteni
Szegeden
(Budapest, junius 12) A kecskeméti
mezőgazdasági kamara mozgalmat indított, hogy Szeged Kecskeméttel közös akcióban valósítsa meg azt a
régi tervet, hogy Szegeden egy gépipari és mezőgazdasági közepiskoia
létesüljön. Ennen a tervnek megvalósítása érdekében kéri Szegedet, hogy
hasonló arányban járuljon hozzá a
terhek viseléséhez. A város pénzt nem
tud adni, de helyiségről, gondoskodni
tud. A továbbiakban a kormány támogatását kéri a két város a mezőgazdasági gépipari szakiskola felállításához.

Ne felejtkezzünk meg
az algyői hídépítőkről
(Szeged, junius 12) A tatárdulás
óta nemzetnek annyi problémát még
sohasem kellett megoldani, m i n t fiatai
demokráciánknak. Nap-nap utan jelentkeznek az ujabb nehézségek, ue
a demokráci harcosai soha sem lankadnak, végzik a munkát és áldozat
liozásban szószerinti
értelmezésben
nem ismernek határt.
Több alkalommai beszámoltunk az
algyői hídépítő munkáról. A nemzet
dolgozói tudatában
vannak,
hogy
nemcsak szegedi vonatkozásban, ue
országos viszonylatban is milyen jelentősége van a hid mielőbbi felépítésének. A munka nemzeti vonatkozásban is nagy jelentőségének fejismerése következtében Szegeden társadalmi akció indult az algyői munkások segélyezésére. Külön bizottság
foglalkozik ezzel a kérdésssel. Felhívjuk azonban olvasóink figyelmét, hogy
senki sem várja mig felkeresik, segítse az akciót, hogy az gyümölcsöt
hozó legyen. A természetbeni adományokat a Szegedi Kenderfonóban, mig
a pénzbeli adományokat a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vagy lapunk
kiadóhivatalában »algyői hid* jelige
alatt lehet leadni. Valamennyi adományt hirlapilag nyugtázzuk.
A Kunsági Szövőgyár lü munkás
gyapjuinget és 10
munkásndrágot
ajándékozott, a
(Munkásszövetkezet
díjmentesen sajtolja a hídépítők számára adományozott napraforgó magot,
,

SZINHaZ ® MŰVÉSZEI
Az MKP Belváros I szervezetének
szabadtéri hangversenyének mUtóraA Magyar Kommunista Párt Belváros I szervezete május 14-én, pénteken este 8 órakor » Muzsikáló nyári
eset* cimmel szabadtéri előaaast rendez a Széchenyi-tésen a szegedi Nemzeti Szinház művészegyüttesének és
zenekarának közreműködésével.
Az
e'öadást Beethoven: III. Leonóra nyitánya vezeti be, meiyct a zenekar
játszik Vaszy Viktor vezénylésével.
Papp Júlia, Pogány Zsuzsa, Turján
Viirna Mascagni, Puccini,
Verdi,
Gounod operái legszebb áriáit, majd
Lehár Vig özvegyébői, továbbá .Vasszy Viktor megzenésített József Attila verseiből énekelnek. Ferencz Anikó magyar népdalokat és klasszikus
daiokat énekei. Érdy Pál, Garay Ernő,
Simándy József, Nádas Tibor LeoneavaHo, Mascagni, Gounod, Verdi, Bizet operaáriai hires szólóit, duettjeit, quartettjeit szólaltatják
meg.
Szántó Jenő hegedűművész Hubay:
Csárdajelenetéve! teszi változatossá a
műsort. Végű' a Nemzeti Szinház zenekara Rosssini: Teli Vilmos nyitán y á t és Kodály: Háry János !>t adja
elő Várady László vzénylésével.

CSÜTÖRTÖK, 1946 JUNIUS 13.

DELMAGYARORSZÁG

4

c,«BHSk™

összvezetőségi ülés L f t f c

h á z b a n . K i i á r ó í a g vezetőségi t a g o k jelenhetnek m e g .
A vezetőségek t a g j a í n a k megjelenése kötelező.

Káromszázszázaiékos béremelés,
a köztisztviselőknek négyszáz
Tízenkétmillió

a kalória

(Budapest, junius 12, A Gazdasági
Főtanács a ka.óriamegváitás ellenértékét Nagybudapesten és mintia...okban a helységekben, amelyekben az
üzemek a budapesti készpénzárak 100
százalékát kötelesek fizetni, 12 millió
pengőben, azokban a vidéki helységekben, amelyekben a budapesti Lészpénzbérek 95 százalékát fizetik,
10
millió 800 ezer, ahol 90 százalékát,
9 millió 600 ezer, ahol 85 százalékát,
8 millió 400 ezer pengőben állapította
meg.
A Gazdasági Főtanács a
junius
9-ike után teljesített munkáért a kollektív szerződés hatálya alá tartozó
tanoncoknál 350, a töobi munkavállalónál 300 százalékos béremelést állapított meg. A közalkalmazottak és
nyugdijasok junius 14-tői 400 százaiékos béremelésben részesülnek.

S P O R T
F r a n c i a o r s z á g i meghívást
kapott a S z A K
Nagy öröm érte a napokban a SzAK
vezetőit. A csapat sikeres szereplése
már több külföldi meghívást ere dm?niyeaett, de egyik sem okozott olyan
nagy örömet, mint ez a legutóbb Franciaországból érkezett levél. A Hévéiben
jelentkezett az egykori Szeged FC külföldi túráinak menedzsere. Örömmel
értesdti az egyesületet, hogy jó egészségben, életiben maradit, gratulál a szegedi csapat remek szerepléséhez, majd
tudatja, hogy az együttest, amennyiben
a -kiutazási nehézségek megszűnnek,
szivesen látnák többek között Párisban
ia
A vasárnapi mérkőzés fontosságának tudatában csütörtökön a Tisza első
csapata ellen játszanak a piros-feketék
komoly edzőmérkőzést, a nagycsapatok
előtt az ifjúságiak játszanak A két
egyesület vezetősége és a játékosok ezúton is felleérik a szegedi sporttársadalmat, hogy minél nagyobb számban
jelenjenek meg a mérkőzésen. Belépődijat nem szednek. A pályán gyűjtenek
majd a két egyesület három orosz fogságban levő játékosa
családtagjainak
félseigélyezésére. Tihanyi Bandi, Varga István és Albert József megérdemlik, hogy a közönség segítségére legyen
családjuknak.
A SzAK változatlan összeállításban
utazik Budapestre. A kisérő autón néhány hely még kapható Kertesnél, a
Deutsch villamossági üzletben.

Élesztő kiosztás. A közellátási szeivényiv 54. sz. jegyére 2 dkg. élesztő vásárolható i 1 -20- ig. Só ara : 2800 miipengő
kg kint. K ö z e l l á t á s i hivatal.

Szakszervezeti hirek
A Szakszervezeti
Bizottság
felhívja a
munkanélküli kazánkovacsokat, ácsokat,
szerelőmunkásokat és központi fűtésszerelőket, hogy vidékre (Almástüzitő, Komárom m.) való munkabaállitás céljából
a szakszervezet titkári irodájában jelentkezzenek junius 15-ig.
Az orvosi szakszervezet 13-án, csütörtökön délután 6 órakor vezetőségi ülést
tart.
A Szakszervezeti
Ifjumunkis
és Tanoncmozgalom
13-án, csütörtökön délután
6 Orakor tisztujitó közgyűlést tart a szakszervezeti székhazban.
Az építőmunkások
szakszervezete 13-án,
csütörtökön délután 4 órakor bizalmi ülési
tart a szakszervezeti székházban.
A famunkások szakszervezete 13-án,
csütörtökön délután fél 5 orakor vezetőségi, üzembizottsági és bizalmi együttes
ülést tart a szakszervezeti székházban.
Üzemi b i z o t t s á g o k ! Az MKP Belváros I. szervezete i4-en, péntek esie 8
órakor dijtaian szabadteri előadást rendez
a Széchenyi-téren a Nemzeti Szinház
művészegyüttesének és 40 tagu zenekarának közreműködésével. A dolgozósat és
családtagjaikat örömmel latjuk vendégül.
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Pártnapok
a kerületi pártszel vezetekben
Tárgy: A belpolitikai helyzet

Befőzőszerek
Szeredainál
Ccrzy Mihály-utca 3.
és Kárász-utca 10.

Apróhirdetések
c s e r e
E g y fiatal igásló elcserélhető fejőstehénén és borért, érdeklődni lehet Kacsautca 6-, Alsóváros.
Í50 c m széles 5'20 méter selyem fehér vászon kosztümnek és ruhának való
50 kiló cukorért elcserélhető. Egy pár
37-es barna bagaria ujcipö 20 kiló cukorért elcserélhető Szentháromság-u. 23.
3 + 2 Philips rádió élelemért stb. elcserélhető, eladó. Egy ezüstróka elcserélhető, érd.: Oroszlán-u. 5, fodrász.
K l x l á n y k a ruhák, gyermekcipők élelemért elcserélhetők. Háló-utca 13,

A d á s-v é t e l
Bélyeggyftjteményt, tömegbélyeget
veszek. Falus bélyegkercskedés, Iskolautca 29. fogadalmi templommal szemben.
Egy 16 soros vetőgép eladó vapy szemesért elcserélhető. Megtekinthető Deszk,
IV. u, mozinál.
l a k á s
Bútorozott szobát keres azonnalra
rendőrségi nyomozó. „Azonnal jeligére."

Újszegeden keresek bútorozott szobát 1—2 hónapra, esetleg ellátással, ter13-án 6 orakor ;
mészetbenivel fizetek. Bauer szállító, KölVárosi Pánszcrvezei, előadó Vass Ti- csey-u. 10.
borné.
Jóforgmlmu helyen üzlethelyiség átPártnapok
adó „Azonnal 111." jeligére választ a kiaa z üzemi pártszervezetekben
dóba kérek.
13-án 7 órakor ;
Foglalkozás
Vasút Tisza pu„ előadó Pipicz József.
13-an 3 órakor:
Lippai fürésztelep, előadó Dániel Gy.
K ö z é p k o r a , intelligens nő elmenne
Deimagyar cipő, előadó Havaiecz l.-né vidékre is anyahelyetlesnek vagy házvezetőnőnek. „Megbízható, rendszerető" jel13-án 4 órakor:
igére.
Városi kerteszet, előadó Trischler F.
Tisza malom, eiőadO Krajkó András.
Udvarost azonnali belépésre felvesz
14-én délután 6 órakor az összes- ke- Raffai-étterem.
rületi és üzemi pártszervezetek propaganda- és kuiturvezetöi együttes ülést
Különfélék
tartanak Arany János-utca 2. szám
adatit. 15-én, szombaton délután 6 órakor az összes kerületi cs üzemi pártElveszett egy fekete és egy vöröses
szervezetek rendezőgiárdistái
ertekez- malac hétfőn reggel a Polgár-uicából, kéletet tartanak a K|iivinrtéri székház- rem aki tu róla vagy látta értesítse Hor. . "
váth Györgynél, Polgár-utca 14. Jutalom
Kosárlabda firejímeayeK. a szegedi ban.
elleneben.
Postás SE pünkösd hétfőjén Szolnokon
vendégszerepelt és a következő eredR A D I ü
F i g y e l e m ! A nyolcbai uti földemből
ményeket érte el: férfi: Postás—Nagyelvitt ekekapát az illető hozza vissza,
kátai MSE 67:25 (31:13), Postás—Szót
mert látták ki vitte el. Harmat-utca 10.
6.30 Falurádió 6-45 Hirek, műsorisnoki Máv. SE 50:26 (25:9), Postás I I —
Keresem fiamat, Szilvássy György
Nagykátai MSE 18:14 (10:8), női: Pos- mertetés. 7.05 Reggeli zene. 8.00 Asszonyok vil ghiiadója 8.15 Hangszerszólek. IV. gépk. u. század, tábori száma 881 Z.
tás—Szolnoki Máv. SE 22:11 (5:6).
Szombaton öregfiúk—Edzők, játék 9.00 SzabO Sánaor hegedül. 10.00 Hirek. Bevonult Zentara. Születési éve 1914. VI.
vezetők mérkőzés. Szombaton délután 10,10 Jazz. 10.30 Rádioiskola. 12.00 Déli 1, Csanytelek. Anyja neve Ócsay Mária.
fél 7 órai kezdettel a szegedi öregfiuk harangszó, hírek, 12.15 Iskolai énekkarok, Ki tud róla értesítse szüleit Csanyteleken,
válogatott csapata mérkőzik az edzői? 12,35 Hanglemezek.13 00 Elóadás.13.15 Jazz. Szilvássy Pétert.
és játékvezetők válogatottjával a Hu- 14,00 Hirek közérdekű közlsmenyek. 14.10
Meghívó. A Kereskedelmi Rt. szegedi
Vöröskereszt közlemények. 14.20 Hang- bejegyzett cég junius 28-án délután 3 oranyadii-téren.
lemezek. 14.45 Előadás. 15.00 Ének. 15.15 kor Nagy Jenő-utca 1. sz. alatti irodájáFe'hívják az Ujszegedi MTE ököl- Rádióiskola- 15.55 Műsorismertetés. 16.00
vívóit, hogy versenymegbeszélésre va- Hírek. 16.10 Gyermekbarátok műsora, 16.25 ban közgyűlést tart, melyre a t, részvésárnap délután 3 ó r á r a
jelenjenek Hanglemez. 16.30 Szalmás kórus énekel. nyeseket meghívja. Tárgysorozat: Uj igazgatóság és felügyelőbizottság megválaszmeg a pályán.
16.45 A Magyar-Szovjet Művelődési Tár- tása, egyéb Indítványok. Szeged. 1946
saság műsora. 17,00 Partniradó. 17.10 junius 12. Az igazgatóság.
Előadás. 18.00 Hirek, Vöröskereszt közleKözeilátás! közlemények
Mosni k e l l ! Háziszappan, mosóporok
mények. 18.15 Rádiózenekar. 19.35 Kádár
Erzsébet emiékezete. 20.00 Hírek, sport- kézmosószappan borotvaszappan mindig
UNRRA balkonzerv k i o i z f á s a . Kór- hírek. 20.20 Cigányzene. 20.45 Hnek orosz kaphatok. Piroscégtábla,
Tisza Lajosházak közegészségügyi és szociális intéz- nyelven. 2100 Műsorismertetés, Vöröske- körut 53.
mények, tanulóotthonok lészére-a közellá- reszt közlemények. 21.15 Rádiójáték. 21.50
Gyékényhez hasonló munkára talptásügyi miniszter által kiutalt halkonzerv Hirek és krónika angol nyelven. 22.00
varókat, valamint horgolónőket magas
díjtalanul átvehető.
Hirek. 22.20 Boldizsár Iván történelmi munTeihes é6 szoptató anyák közül azok, kájáról beszélget Maros Lászlóval. 22.35 dijazás mellett felveszek. Erdősné, Gyerakiknek kenyérjegyük is van, 1 doboz 40 Hanglemezek. 22.50 Hirek és krónika fran- tyámosi utca 9a.
dekagrammos halkonzervet kaphatnak. Utal- cia nyelven. 23.00 Napi hirössrefog'aló.
ványokat a közellátási körzetekben az
Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOR"
anyák pótkenyérjegyük felmutatása mellett
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
az A—H-ig junius 13-án, I—P-ig 14-én.
R—Z-ig kezdődő utcában lakók 15-én
Kiadja 4
kanhatnak. Az utalvány 1. számú jegyére
H Í R L A P K I A D Ó KFT
a Köáségi Húsüzem Mérey utcai üzletében
Szerkesztőség: Jókai-utca 4
1 doboz halkonzerv vásárolható ezen a
délen 17.920 milrengőért.
Telefon: 493 és 103
A konzervdobozokat felsőlapjukon kell
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6
kinyílni és egyébként teljesen sértetlenül
Telefon: 325
vissza kell szolgáltatni, hogy ujabb töltés,
Sorsjegyek:
a h í r l a p k i a d ó %ft nyomása.
illetve kiosztásra felhasználhatók legyenek.
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