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Szerdán Londonba repül
ci magyar kormányküldöttség
{London, junius 17.) Nagy Ferenc
miniszterelnök megbízható
értesülés
szerint
Washingtonból
repülőgépen
szerdán Londonba érkezik és ittb valószinüleg szombatig marad, A miniszterelnök londoni tartózkodása folyamén
tekintettel arra; hogy Bevin külügyminiszter Párisban van, Attlee miniszterelnökkel és a külügyi hivatal magasrafrigu tisztviselőive) tárgyal. A miniszterelnököt Londonba elkíséri Rákosi

Mátyás miniszter,elnökhelyettes, Gyön- ismét bejelentette, hogy iiétfőn, vagy
műsorában
gyösi János külügyminiszter és Ries kedden magyar nyelvű
Nagy Ferenc miniszterelnök nyilatkoIstván i gazságiügy miniszter is.
zik amerikai útjáról. A newyorki rádió közölte továbbá, hogy a magyar
Nagy Ferenc
kormányküldöttség vasárnap a Tena newyorki rádióban
nesse völgyében tett látogatást. A
küldöttség hétfőn dé[ c lőí« Newyorkba
beszél
érkezik és a Roosevelt-szállodában a
(Newyork, junius 17) A newyorki magyar konzulátus rendezésében forádió vasárnap esti magyar adásiban gadást tart.

adópengő kérdésére is, mert egyesek
sajnálatos módon ebben '.látják ma gazdasági bajainkat és a rohamos infláció
fő okát. Megmagyarázta, hogy

hangulatban
az adókezdődött
pengő tulajdonképpen csak a hőmérő
szerepét tölti be és az áremelkedéshez
a külügyminiszterek értekezlete semmi köze nincs.
(Páris, junius 17.) A négy szövetséges külügyminiszter szombaton délután
tartott ülésén megegyezett a most megr
endülit ülésszak ügyrendjének kérdésében. A négy pontból álló ügyrend a
következő
sorrend szerinti történik:
1. Az öt békeszerződés a
Olaszország, Románia, Bulgária, Magyarország és Finnország. 2. Németország ügye. j. Az osztrák kérdés, bele-

F

hogy a forint értéke is csak annyival
léhet jobb, amennyivel többet tudunk
termelni, tehát senki ne várjon ölhetett
kézzel csodára, hanem addig is dolgozzék még fokozottabban a jó pénz érdiekében.
Bán elvtárs mindvégig nagy érdeklődéssel kisért beszédében sorra vette
az iparosokat és kereskedőket ma különösen érdeklő gyakorlati kérdéseket is.
Beszélt a kontárkérdésről, az anyagbeszerzéssel kapcsolatos kérdésekről, az
ipartestület eilc tanácsadó szervként való
működéséről az anyagelosztásnál; a tanonckérdésről; a betegség- és nyugdíjellátás, valamint az ipart szakoktatás
kérdéséről.
Bán Antal elvtárs iparügyi miniszter hosszantartó tapssal fogadbtt és
minden időszerű gazdasági kérdést felvető beszédét azzal a felszólítással fejezte be, hogyj az iparos- és kereskedőtársadalom touábbm is becsülettel építse a független, szabad, demokratikus
dolgozó nép Magyarországát.

A nagygyűlés után a miniszter a kisSőt, lehet mondani, iparosok közös ebédjén vett részt, délhogy nem is fejezi ki tökéletesen az ár- után pedig a város
nevezetességeit
értve az előző értekezleten előterjesz- emelkedést.
nézte meg, majd a késő délutáni óráktett
amerikai
békeszerződéstervezet
Szólt ezután az augusztus elsejével ban utazott kíséretével vissza Budamegvitatását. 4. Molotov javaslata az bevezetendő forintról és kijelentette, pestre,
olaszországi politikai fejlemények megtárgyalására.
A szombati ülés után illetékes helyről azt jelentették, hogy a szombati
ülésen igen barátságos vblt a habgula.

Az infláció megfékezésére

Lüz lutéxheáési

A forint értéke is csak annyival lehet jobb,
amennyivel többet tudunk termelni
R á a elvtárs i p a r ü g y i miniszter időszerű g a z d a s á g i
sekről beszélt Szegeden
(Szeged, junius 17.) Szombaton délután Szegedre érkezett Bán Antal elvtárs iparügyi miniszter, valamint Dávid
János elvtárs nemzetgyűlési képviselő,
az Országos Iparos Szabadszervezet elnöke, Gesztesi Jenő elvtárs, az IPOK
miniszteri biztosa és Kiss János elvtárs, Csanálmegye főispánja. Szombaton délután a Szociáldemokrata Pártban tartottak megbeszélést, este pedig
a kereskedelmi és iparkamara tiszteletükre rendezett vacsoráján vettek részt
a Bágiban. Dettre Béla kamarai verető üdvözlő szavaira Bán elvtárs válaszolts, majd Dénes Leó elvtárs polgármester köszöntötte a minisztert.
Vasárnap délelőtt a kereskedő kni és
iparkamarában több iparos- ési keresiredőkü'.döttséget fogadott a miniszter.
Itt Demény Alajos főtitkár üdvözlése
után Farkas Imre, a szegedi ipartcstüet elnöke a kisiparosok kéréseit taralmazó emlékiratot nyújtotta át Bán
Wivfíárs iparügyi miniszternek, Pártos
Endre pedig a gyáriparosok kéréseit
•tolmácséit©. A miniszter röviden vála-zo'.t az egyes kérésekre és kérdésekre,

Ára: 1 0 m i l l i á r d

kérdé-

majd dr. Cserzy Mihály köszönte meg
a tájékoztatást.
Vas űrnap délelőtt 11 órakor körzeti
Ipaifos- és kereskedőmhgygiyülés volit
a Belvárosi Moziban. A gyűlést Parcsetich Mihály nyitotta meg és a Szociáldemokrata Párt, valamint a szegedi iparosok szabadszervezete nevében üdvözölte a vidéki kiküldötteket,
a hatóságok képviselőit, élükön Dénes
Leó elvtárs polgármesterrel és valamennyi megjelent iparost, kereskedői'.
Felszólalása után Dávid János elvtárs
a főváros iparosságának üdvözletét tolmácsolta és egyben felszólította a szegedi iparosságot, nogy segítségükkel,
munksfcészségükkeí járuljanak hozzá
az ország mai nehéz 'gazdasági helyzetének megjavításához.
— Megfelelő eredményeket csak akkor érhetünk; el — mondotta —, ha az
iparosrág harcos szervezetben tömörül és egyesült erővel veszi fel a küzdelmet nemcsak a közös ellenséggel
szemben, hanem a belső gazdasági
erőkkel is.

a mai minisztertanács

(Budapest, j u n i u s 17.) A k o r m á n y tagjai
kedden
délelőtt
r e n d k í v ü l i m i n i s z t e r t a n á c s o t t a r t a n a k . A m i n i s z t e r t a n á c s összehívását az elképesztő a r á n y o k a t ö l t ő i n f l á c i ó tette szükségessé. A korm á n y o l y a n gazdasági intézkedéseket
szándékozik
életbeléptetni>
a m e l y e k az i n f l á c i ó r o h a n á s á t m é g a u g u s z t u s 1, a végleges stabilizáció i d ő p o n t j a előtt m e g f é k e z i k . A m i n i s z t e r t a n á c s ezeket az intézkedéseket t á r g y a l j a .

Adópengőjegy, mint á l l a n d ó fizetési eszköz
Hiteles
értesülés
szerint
az
augusztus l-ig terjedő idő stabilizálásának egyik eszköze lesz az adópengő
további megerősítése. Szó van ugyanis
arról, hogy az adópengőjegyekkel való
fizetési lehetőségét kiterjesztik minden
élelmiszer- és iparcikkre, ami azt je-

lenti, hogy augusztus l-ig a sima pengő
mellett az adópenigő egy állandó fizetési eszköz lesz a gazdasági élet miraden vonalán, augusztus l-ig, a forint
megjelenéséig tehát állandó értékálló
pénzt képvisel.

Pálfy közellátási kormánybiztos nyilatkozott,
ennek eilenére még ma sem kapják meg
a szegedi rendőrségen a fejadagot
Díczialussy rendőrfőkapitány: „ A z egész ország*
ban csak a szegedi rendőrség nem kapja meg
az előírt fejadagot"

(Szeged., junius 17.) Lapunl: szombati számában jelentettük, hogy a szegedi rendőrség személyzete és családA dolgozók a saját kusukbóf, vérükből áldoznak tagjaik a közellátásügyi miniszter
763.013—1945 november 22-én kelt renEzután rámutatott a miniszter az delete ellenére sem részesülnek, fejDávid elvtárs nagy tetszéssel fogadott beszéde után Bán Antal elvtárs ország mai gazdasági bajadnak iigiazi adagszolgáltatásban, a közellátási koriparügyi miniszter emelkedett szólásra. eredendő okára. Kifejtette, hogy 1938- mánybiztos hibájából.
Közel másfélórás tájékoztató beszédé- ban kezdődött meg az ország gazdasági
A rendelet határozottan utasítja a
bon kitérít valamennyi iparos- és keres- erejének kihasználása. Az akkori né- közellátási kormánybiztosokat, hogy a
fcedőproblémár®. Bevezetőjében hang- metbarát kormányok ekkor kezdték, bá- rendőrség igényléseit elégítsék ki. Ez
súlyozta,
hogy Magyarország sorsa nyáinkat, gyárainkat és egész termelé- Szegeden nem történt meg, amiárt a
mindnyájunk sorsa, ezért a mai bajo- sünket a háború érdekébe állítani!. Ter- szegedi rendőrlegénység soraiban jogos
kat és nehézségeket egyformán, igazsá- melésünk legnagyobb része a német elégedetlenség uralkodik
gosan kell elosztanunk és vállalnunk. háborús érdekeket szolgálta és az orA Délmagyarország
cilikévei kap— A dolgozók országa kell hogy le- szág közben lassan elszegényedett. Igy csolatban dr. Pálfy György főispán a
f en Magyarország — mondotta —, történt meg az is, hogy legalább 30.000 közigazgatás'! bizottság szombati ülésén
mert eddig is a dolgozók áldoztak leg- megrakott vagonunkat, egész hajópar- nyilatkozatot olvastatott fel; melyben
többet az országért. A dolgozó kisem- kunkat nyersanyagokkal megrakva, to- azt állította, hogy a rendőri? génység
berek ugyanis saját munkájukból ad- vábbá 80—.90 ezer megrakott teherau- és hozzátartozóik a fejadagokat megóiak le, saját testi kondíciójukból, hú- tónkat vitték ki Magyarországról. Itt kapják, igy lapunk cikke nem felel
súkból, vérükből a mai gazdasági ne- van az elszegényedésünk alapja —mon- meg a valóságnak.
hézségek között, mig a nagytőkések és dotta a miniszter —, de ennek oka az
A közigazgatási bizottság ülésén
gyárosok legfeljebb csak tőkéjük egy- volt, hogy nagyon kevesen látták ezt Tombáez Tmre elvtárs, országgyűlési
részét áldozzák fel a gazdasági válság- 1 meg az elmúlt 25 év alatt.
képviselő is jelen volt és bejelentette,
Beszéde során kitért Bán elvtárs az hogy az ügyet szigorúan kivizsgáltatja.
ban

A Szegedi Kis Újság azonban, tájékozatlanságból vagy rosszindulatból olyan
szavakat is adott Tombáez Imre elvtára
szájába, melyeket nem mondott el. A
Kis Újság ugyanis azit állítja, hogy
Tombáez Imre nem azonosítja magát, a
cikkel.
Tombáez Imre elvtárs kérdésünkre elmondotta, hogy iíi,en kijelentést a kérdéssel kapcsolatban nem tett, minden
ellentétes hir koholmány.
Lapunk munkatársai felkereste dlr.
Diczfalussy
Ferenc
rendőrvezérőrnagyot, hogy kérdést intézzen hozizá ebben az ügyben. A vezérőrnagy a következőket mondott a :
—• A közellátásügyi miniszter rendelete 1945 november 22-én jelent meg.
Az ország valamennyi városában megkapja a rendőrség személyzete és családtagjaik a rendeletben előirt fejadagokat, kivéve Szegedet. Lehet, hogy a
közellátási kormánybiztos
kiadta a
rendelkezést, a rendeletben előirt fejadagok kiutalására, de ennek ellenére
mi azt nem kaptuk meg. A közellátási
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j hatóságai, a politikai pártok képvisekormánybiz'.o i-.ak azonban erről tudolői, a MaDISz nagyszegedi szervemása volt, mert több ízben interveniálzete és a többi szegedi ifjúsági szertam nála részben magam, részben kö
vezet fogadja. A fogadtatás után u
zegetínc-n keresztül.
Komszomol kiküldöttei és a fogadáA rendelet 1945 novemberében lá(Szeged, junius 17.) Az uj adózási rövid-, feószfehérnemükereskedő 107, son résztvevők a szovjet hősök em.
tott napvilágot. A legénység és hozzátartozóik még ma sem kapják meg já- rendszer fontos újítása az adóközösség. porcellán-, üvegkereskedő 7, rövid-, fü- lékmüvét koszorúzzák meg.
10, zsák-, izsinegr,
A Komszomol kiküldöttei a MaDISz
randóságukat. A közellátási kormány- A szegedi kereskedelmi és iparkamara, szemagykereskedő
biztos azzal védekezik, hogy nem ren- valamint a helyi érdekképviseletek so- kenderkereskedő 15, fűszer, szatócs 281, nagyszegedi központjában résztveszdelkezik a készletekkel, melyek birto- kat fáradoztak azon, hogy a szegedi toll-, nyers-borkereskedő 16, vaskeres- nek egy ifjúsági gyűlésen, ahol műsokiküldöttek
kában eleget tehetne a közellátásügyi kereskedők és iparosok körében adó- kedő 16, cipőkereskedő 13, textilkeres- ros estet rendeznek a
tiszteletére.
miniszter rendelkezésének. Ha a kor- közösségeket hozzanak létre. Ennek kedő 140 taggal.
Az ipairi szakmák közül a követkemánybiztos nem rendelkezik a készle- eredményeiként a pénzügy iiga igatóság
Este a kiküldöttek tiszteletére vatekkel és nem tud eleget tenni a ren- támogatásával tizenhárom -kereskedel- zők működnek adóközösségben:
csora lesz, melyen részt vesznek a
A sütőiparosok 70, szabóiparosok 81, MaDISz, a politikai pártok, a szegedi
delkezésnek, ui£/ azk rögtön jelentenie mi és ugyanennyi ipari szakmában
kell és megkeresni a lehetőségét a kész- már meg -is alakult Szegeden az adó- órás, ékszerész 50, kefekötő, szitás 12, ifju=ági egyesületek kiküldöttei.
leteik beszerzésére, azért közellátási közösség. Az adáközösségb-en működő papucsusok 25, bérkocsisok 39, vendéglősök 31, fodrászok 89, villanyszerelők
kormánybiztos. Hangsúlyozni kivánőm, kereskedelmi szakmák a következők:
Borkereskedő 10, festókkereskedő 12, 25, műszerészek 36, droguisták 9, asztahogy a rendelet 1945 novemberében jeK é l postai intézkedés
lent meg, ezzel szemben
1946 április papírkereskedő 22, piaci rőfös, bazár-, losok 58 és fogtechnikusok 25 taggal.
2-án, tehát majdnem fél évvel a rende(Budapest, junius 17) A postavezérlet megjelenése
után tett a kormártyr
igazgatósága közli, hogy junius 30biztos előterjesztést, hogy a
központi
ikával a 100 miipengőnél kisebb érkészletekből láthassa el a rendőrséget.
tékjelzésü, továbbá betű- és szimHa a közellátási kormánybiztosnak szívjelzü, valamint szöveges falülmvomásu
ügye lett volna a rendőrség, ugy nem
bélyegeket a forgalomból kivonják
vért volna novembertől áprilisig. Ha
Julius 1-től csak a 100 miipengős és
nem volt készlete novemberben, ugy
(Szeged, junius 17) A népbiróság tett elő, amely szerint Fischer a tá- annál nagyobb értékjelzésü bélyegek
már akkor htvatalibeli kötelessége lett Koralóssy-tanáosu
hétfőn
délelőtt bor részére á németektől felvétele- használhatók fel postai küldemények
resz.u bérmentesítésére.
vodna ezt az előterjesztést megtenni.
Fischer Simon lágerparancsnok nép- zett élelmiszer lea csaa egy
Cikkünkben nem azit állítottuk, hogy ellenes bűnügyét .tárgyalta. Fischer osztotta KI, a megmaradt reszt pedig
A postatakarékpénztár értesiti a
a kormánybiztos semmiféle élelmiszer- ügyét 1945. október 1-én tárgyalták aranyert es mas aragasagerr e i a o w . közönséget, hogy junius 24-től
a
A
hétfői
tárgyaláson
ismertették
először.
A
vádirat
szerint
a
vádlott
ből sem adta meg a feladaigot, ezzel
csekkforgalomban a milliárdon aluli
szembeni a főispáni nyilatkozat azt ál- 1944-ben Bergen-Belzenben, majd 1954- mindkét vádiratot. A vádlott teljes összegek kezelését megszünteti,
s
lítja, hogy az alapfejadagot biztositotte ben Theresiestadtban, mint a ma- mértékben tagadta az ellene felho- könyvelésre csupán a milliárddal véghogy ződő kerek összegeket fogadja el. Etés kiutalta. Nekünk egy kérdésünk gyarországi deportált zsidók Jupo-ja zott vádakat és kijelentette,
volna: rőtből, melyik éleimiszercikkfoő! a tábor lakóit nemre és kórra való tz- mint lágerparancsnok mindent meg- től az időponttól kezdve csak milliárdkapták meg a fejadagot és melyikből kintet nélkül, súlyosan bánt.ilrrazt?, tett a tábor lakóinak, amit emberileg dal végződő kerek összegről kiállított)
nem? Kapott -a rendőrség étolaj-, hüve ] egy Neumarné nevű deportált a ve- el lehetett követni. Jószivüsége bi- befizetési iappai teljesíthető takarékzonyítására felhozta, hogy
Rákosi pénztári csekkszámlára fogad el belyes-, főzőliszt-, hogyma- és cukorfej-; résbe bele m halt.
adagot. Mert a közellátási kormánybizA tárgyalást bizonyitáskiegészités Mátyás húgának ls ő segített a szö- fizetést.
tos erre ls kötelezve van.
végett ekkor -elnapolták és október késben. A hétfőn délelőtt kihallgatott
A közellátási kormánvibiztos intéz- 29-ére tűzték ki újból, amikor szintén tanuk mind terhelőén vallottak. A
kedéseire Vonatkozólag különben igen elnapolták és az iratokat visszaadták tárgyalást kedden folytatják. ítélet a
érdekes adatok birtokába jutottunk. A a népügyészségnek. A népügvészség hét végén várható.
A ml iskolánk
szegedi gazdasági rendőrség lefoglalt december J7-én pótvádiratot terjeszIrodalmi délnt&n u egyetemen
Kisztner szegedi mészárosnál 10 máu iskolarendszer h i b á i r ó l
zsán felül zsírt és SZE tormát. A bűnjelet. miután az romlandó voHU letétbe
(Szeged, junius 17.) A Szegedi Egyehelyezték a városi raktárban, ahol a
temi és Főiskolai Hallgatók Szabad
rendőrség sójával biztosították a romszervezetének -tudományos szocLaíistta és
magyarságismereti munkaközössége igen
lás etilen. Ez az ölelmiszermenny; ség a
ötletes irodalmi
délutánt
rendezett
.jogerős bírósági Ítéletig mint bűnjel
szombaton a központi -egyetem aulájászerepel, mert a bíróság illetékes anban a termeti' zsúfolásig megtöltő kő
nak hovafordításáról ítélkezni. Ezzel
zönség előtt. Az 'előadáson- megjelent
szemben a beszolgáltatások alkalmával
Dénes Leó elvtárs polgármester is, va
a közellátási kormánybiztos szabályel(Szeged, június 17) A z elmúlt na-' a »lelkükre beszélnie hogy tartsák '-amint a professzorok nagyrésze dr.
lenesen a bűnjelét is igénybe vette.
r
Kérdezzük a közellátási kormány- pókban a piaci árak hatalmas ugrá- be a rendelkezéseket és ne igyekezze- Purjesz Béla rektorral az élen. Berek
bölcsészhallgató
megnyitójábiztost, hogy mit tenne azzal a tiszt- sával kapcsolatban sok szó es?tt kü- nek mindenféle módon a szabályok István
kijátszásával megfosztani
a sze- ban röviden rámutatott a magyar isviselőjével, akin«k 1945 november 22- lönböző fórumok előtt a oiacelknőrőrzéséről. Beszéltek és
határozatot gedi piacot a gyümölcsfelhozataltói. kolarendszer reformjának szültségiesséén utasítást ad és az csak 1946 ánriaz
hoztak piacbirői intézmény létesíté- A hétfői lelkigyakorlat" azzai
lis" 2-ftn válaszol, hogv a rendelke- séről, külön ellenőrző csoportiok Szer- eredménnyel járt, hogy a kereskedők gére. Dr-. Straub Brúnó elvtárs, egyezést nem tudja végrehajtani? Ha a vezéséről, mindezidáig azonban ezek- megígérték, megvédik a fogyasztók temi tanár beszélt ezután az oktatás
választ megknojuk, ugy az itélet lesz, ből még semmi sem valósult meg, a érdekeit. Ezért a hatóság vezetői és problémáiról' és az iskolázás kérdésé'
melyet dr Pálfy György maga felett helyzet jelenleg is az, hogy a szegedi a kereskedők u».y egyeztek meg, hogy köti főrszre osztotta-.
mond.
az
piacot csupán a piacrendészeti ható- minden piac előtt megbeszélik
— Az egyik fontos feladat, hogy
ság piaci biztosai ellenőrzik, akik bé- Irányárakat és ennél többet nem fi- mindenki számára elérhető Hegyen eti
kében, normális körülmények között zetnek a gyümölcsért, hogy ne tegye- iskola — mondotta —>, ai másik pedie
Másodosztályú kocsik
is végezték az ellenőrzést. Három"; nek nagy árkiugrások. Piac u t á n új- az oktatás céljának meghatározása. Az
a budepest—szegedi vonaton piacbiztos van. Ez a létszám normális ! ból összejönnek és a tapasztalatok- oktatás legfőbb célja csak az lehet, hogy
körülmények között -elegendő volt a ból leszűrik a tanulságokat. A legkö- a diákokat
önálló
gondolkodásra
ta(Buda-pest, junius 17.) Az 'Államvas- piacrendészet ellátására, nyilvánvaló zelebbi ilyen értekezletet szerdán dél- nítsa meg.
utak igazgatósága közli: Junius 15-től azonban, hogy ma, a sokkal bonyo- : után tartják.
Straub elvtárs érdekes előadása után
kezdve a Budapestről Bécsre, Gyéké- lultabb piaci problémák megoldására
ötletes vita formájában Horváth György
nyesre, Nagykanizsára, Tapolcára, Szom- elégtelen. Az árkérdésbe, az árak kia mult iskolarendszer, Barek
István,
bathelyre, Bajára,
Sátoraljaújhelyre, alakulásába nem igen tudnak beleBékéscsabára, Szegedre, Nyíregyházá- szólni a piacibiztosok. A piacrendé- Garibaldi zászlója leng pedig a tanügyi reform fontossága mellett emelteik szót. Ennek során a tara és Somoskőújfalura, valamint az el- 6zeti hatóság, amelynek élén Prfiger
R ó m a fölött
nyai iskoláktól!, a középiskolán kereszlenirányban
közlekedő távolsági sze- Ferenc, az elsőfokú iparhatóság vemélyvonatokon
másodosztáltjju
kocsik zetője és Radnai Béla kerületvezető
(Róma, junius 17) Az u j köztár- tül egészen a felsőoktatásig, előkerülis közielvednek. A nyíregyházi vonatnál áll, három piacellenőrző altiszttel vé- saság jelképét az 1849-eB harcokból tek oktatásunk legszembetűnőbb hibái:
Biharkeresztesre, a pécsi vonatnál pe- gezteti a piac ellenőrzését Ezenfelül 'származó Garibaldi-zászlót, egy vö- a szociális téren megnyilvánuló -bajok,
iskodig Béta-székre is lesz közvetlen má- is
elkövetnek
mindent,
hogy röst nges Garibaldi-katona vitte fel a a tankönyvreform szükségessége,
1
sodosztályú kocsi.
azokat a problémákat, amelyek na- Capitolra. Itt Róma város polgármes- larendszerünk felépítése körül mutatponta felmerülnek, a legkielégítőbben tere és a köztársasági pártok vezetői kozó fei'deségek és a többi sürgős, reoldják meg. A legégetőbb probléma fogadták. Az zászlót azután ünnepé- formra szoruló hibák.
pillanatnyilag a vidéki kereskedők vá- lyesen, nagv tömeg jelenlétében tűzA vitában felvetett érveket dr. SzéA NDT is halálraítélté
árlása. A közellátási bizottságban ték ki az árbocra.
chy Ferenc, valamint Papp Gizella, FeHubav Kálmánt
hetek óta megbeszélés tárgyát kéSándor, Lő kö*
A toriónl szakszervezetek kihirdet- hér Zsuzsa, Kabódy
(Budapest, junius 17) A népbiróság pezi ez. A panasz az, hogy a vidéki ték az általános sztrájkot tiltakozásul Zoltán egyetemi hallgatók Petőfi. Ady,
április elején kötél általi halálbünte- kereskedők vásárlásaikkal eltüntetik azok elten a tüntetések elfen, amelyek József Attila verseinek és Karinthy, Jutésre ítélte Hubay Kálmánt. Fellebbe- az árut a szegedi gyümölcs- és zöld- két napja folynak a köztársaságlak hász Gyula; Szabó Dezső egy-egy Írázés folytán a NOT most tárgyalta má- ségpiacról és ezzel felverik az ára- és a királypártiak között. Az össze- sának értékes előadásával, Goldschmidt
sodfokon az ügyet és az első fokú kat. Azóta a vidéki kereskedők vá- tűzések o k i a szakszervezetek sze- Dénes és Székely Lajos egtyetemi hal módon, rint a királypártiak magatartásában gaitók pedig József Attila életéből vett
Ítéletet helybehagyta. Egyúttal
ki- sárlását korlátozták olyan
jelenét ügyes megszemélyesítésével tAi
mondotta a vagyonelkobzást és az ál- hogy csak délelőtt 10 után mehelnek rejlik.
m-a'sztbt'.iák alá.
lásvesztést ls. Hubay kegyelmet kért. a piacra. Ez az intézkedés nem sokat
A NOT a kegyelem kérdésében ho- használt, mert a rendelkezést ugy
Az irodalmi délután második részézott döntését írásban közli a népbi- játszák ki, hogy a vidékiek egysze- 4 szovjeUfjak
fogadása ben dr. Ivanovics György elvtárs egyerűen
szegedi
kereskedőkkel
vásárolróséggal
temi- tanár és dr. Huszák István egyet a t j á k fel a részükre szük3égcs. árut.
Szegeden
temi tanár az -amerikai, illetve a svédEz. történt a hétfői piacon is, ami(Szeged, junius 17) Jelentettük már. országi oktatásról -beszéltek saját taszovjetunió ifjúsági kikül- pasztalataik alapján. Dr, Bognár Cecil
Eljárást indítanak az Eksz bűn- kor a felvásárlók még a tetejében hogy
egymásra is licitálta k és ezzei ismét döttei szerdán Szegedre érkeznek. A pszicholóigius-profosszor a jó és rossz
szövetkezet tagjai ellen
hatalmasan felverték az árakat. Pél- szovjet ifjak fogadására nagy mű- iskola kritériumait fejtegette, dr. Sze(Budapest, junius 17)
A
letűnt dául a cseresznye hétfőn m á r 250 sort dolgozott ki a MaDISz helyi szer- ghy Endre főiskolai tanár pedig a népHorthy-rezsim legelszántabb és leg- milliárdért keit a piacon, a barackot vezete.
|
daitanitás és a népi zenekultura taníveszedelmesebb szervezeté az
Eksz pedig 150— 200 milliárdért árulták.
Az eddigi tervektől eltérően a szov- tásának fontosságáról beszélt. A pro1
(Etelkö/.i Szövetség) volt. Néhány napTud arról is a piacrendészeti ható - jet ifjak — a Komszomol — szerdán fesszorok felszólalásai után a Főiskolai
pal ezelőtt kiderült, hogy ennek tagjai ság, hogy a kereskedők kimennek a délután 6 órakor érkeznek Szegedre. Kamarakórus dr. Szeghy Endre főiskogyilkolták meg Somogyi Bélát és Ba- szőregi országútra és a szegedi hatáA MaDISz helyi szervezete, a Le- lai tanár vezetésével népballadát és
csó Bélát is. Tasnádv Nagy András ron kivül pár méterrel veszik meg a mezgyár ifjúsága és a
dorozsmai Bárdos-Kodály
népdalfeldolgozásokat
vallomása szerint a szövetség emberei szegedi piacra irányitott gyümölcs- MaDISz, a dorozsmai és pesti ut ke- énekelt a Szegeden már jóldsmert kirabolták ki 1919-ben a bécsi magyar és zöldségfizálUtmányokat. Ugyanígy reszteződésénél felállított diadalkapu- tűnő művészéttel. Végül az Orion-h őr követséget. Az Etelközt
Szövetség cselekednek a kisteleki határban.
nál fogadják a szovjet kiküldötteket. gyár munkás szavalókórusa
adta elő
tagjai ellen, akiknek teljes névsora
Éppen ezért a piacrendészeti ható- A városháza előtt a Komszol kikül- nagy sikerrel József Attila: Fiatal élerendelkezésre áll, megindítják az eljá- ság hétfőn értekezletre hivta össze a dötteit honvéd és rendőr díszszázad, tek indulója cimü loölteményét Galotti
rást
felvásárló kereskedőket és igyekezett valamint a honvédzenekar, a város Ferehc dvtárs kiváló' vezetésévet,

Megalakultak az első adóközösségek
Szegeden

Deportált-társaival kegyetlenkedő Jupo ügyét
tárgyalja a népbiróság

„Lelkigyakorlatot" tartott
a piacrendészeti hatóság
a felvásárló kereskedőknek
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M e g k e z d ő d ö n az aratás
a szegedi h a t á r b a n

H I R E K
NAPIREND
Junius 18.
Nemzeti Szinház: Szünet.
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnegyed 6 és fél 8-kor: F*a Dlavolo.
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8
érakor; Lakodalom éa Jubileum.
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és
fel 8 órakor: Lila akác.
Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl e3te 7
áráig.
Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután
4 óráig.
Muzeum zárva.

A G Y A B O B S Z A G

(Szegedi, junius 17.) A pünkösdi és
az utána következő napokban fellépett
nagy meleg Szegeden és környékén ha/
marabb beér lelte a gabonát a szolróttMás esztendőkben Péter-Pálkbr
kezdődlik az aratás, most, amint o< termelési bizottságtól értesülünk, az árpát
már a mult héten aratni kezdtél; a szegedi igazdák, sőt jó nagyrészt már- teljesen le is vágták. Az elmúlt napokban a rozs aratása is megkezdődött
vagy pedig a határ legnagyobb részében cu héten kezdődlik. Értesülésünk
ugy szólnál;, hogy az Alföld déli részén, Hódmezővásárhelyen, Orosházán,
Makón és kapcsolt vidékeiken ugyancsak
megkezdődött az aratás.

Gorkij
Nemcsak a világ szocialistái és
proletárjai, hanem mindenki, aki
csak egyszer is találkozott valamely írásával, ma emlékezik Maxim Gorkijra. Ma tiz esztendeje,
hogy a világirodalom nag»/ embere
meghalt. Az emlékezés ebben az
esetben nem azt jelenti, hogy egy
halottat, halálának évfordulójára egy
napra fel kell támasztani; mert a
nizsnijnovgorodi árva kis proletárgyerek, aki a világirodalom óriásává
nőtt, nemcsak a halottak, de még
ma is az élők élén halad. Gorkij a
proletárok, az elnyomottak, a megalázottak irója volt, élharcosa a
munkásmozgalomnak és ő, aki csak
tizenhatéves korában ismerte meg a
betűket, lankadatlan erővel tanuU.
hogy taníthasson egy egész világot.
Hálával és szeretettel gondolunk
rá és késő nemzedékek is még mindig magukénak fogják vallani nagy
harcosunkat és halhatatlan niffosztal&nkat.

A termelési bizottság hétfőn délután
a városháza -tanácstermében ülést tartott és ezen megbeszélte az aratással
majd a csépléssel! kapcsolatos teendőíró!'. A csépléshez elegendő munkaerő
áll rendelkezésre. A földművelésügyi
minisztérium a cséplési üzemanyagokról ia gondoskodott. Szegeden az a helyzet, hogy a bércséplő iparosoknak az
üzemanyag 75 százaléka már rendelkezésükre áll, a hiányzó 25 százalék is
meg lesz rövidesen. Csak gépkenő zsírban van tnár+y, ezt is igyekeznek beszerezni.
Amint már többször irtuk, Szegeden
átlagosan négy, négy és félmázsás gabonatermés várható.

SZOLGALATOS GYÓGYSZERTÁRAK:
Apró Jcriő Kossuth Lajos-sugárut
59, Framlki József Szent György-tér 6,
Jusot Frigyes Petőfi Sár.öor-sugárut
— Felhívás. A Magyar Nők de— A hazheiyosztasi
ért^Keziei.
41, Ternesváry József Klauzál-tér 9.
szombaton, 22-én délután 6 órakor mokratikus Szövetsége felhívja taglesz a bőrklinika előadótermében. A jait, hogy az elmaradt és az esedé— Az
adópengö janiua 18-án keddre hirdetett előadás elmarad. A kes tagdijakat minél előbb fizessék
14,500.000 pengő.
város és a dolgozók létérdekeit érinti be a Nőszövetség, Tisza Lajos-körut
az a kérdés, hogyan lehetne a saját 57. szám alatti székházában.
— Bérszövés. A Magyar Nők Deotthon iránti vágyat még a mai sú— Időjárásjslentes. várható időjá- lyos időkben is jól és gyorsan ki- mokratikus Szövetségének nemrégen
rás kedd estig: Mérsékelt nyugati, elégíteni. Az
illetékesek
részéről megnyílt háziszövődéje bérszövést is
északnyugati szél, felhős idő, többfalé olyan nagy az érdeklődés, hogy a te- vállai gyapjúból, vagy bármilyen hozáporeső, zivatar, a hőmérséklet kissé rem korlátolt befogadóképességére te- zott anyagból. Érdeklődni lehet a Nőemelkedik.
kintettel, az igénylőket külön előadá- szövetség, Tisza Lajos-körut 57. Szám
— Klilöavonaton érkezik Szegedre son fogja tájékoztatni a szakszerve- alatti székházában.
— Nyomtatványkiállitás- A nyomTildy Zoltán köztársasági e'nök és zeti bizottság.
rendezett
kíséret 1 . Amint ismeretes, junius 28— Halál büntetése — kétévi börtön. dász szakszervezet által
nyomtatványkiállitás
án háromnapos tartózkodásra Szeged- Halál Gy. Sándor ellsn népelienes nagyszabású
re érkezik Tildy Zoltán köztársasági bűntett miatt emelt, vádat a szegedi Űrnapján, 20-án délelőtt 9 órakor
elnök, Nagy Ferenc miniszterelnök és népügvészseg. Az 1941 és 1944-es ével; nyilik meg és 21, 22-én délelőtt 9-12a kormány több tagja kíséretében. között az ujszegedi nvilaspárt szer- ig, 23-án egész nap a közönség renUgy volt, hogy az elnök és kísérete vezője és vezetőjeként működött. A delkezésére áll. 20, 21 és 22-én délautókon jön, ez a terv azonban meg- párt eszméit, célkitűzéseit állandóan után 3—7-ig a szegedi közép- és középváltozott. Hétfőn a városházára ér- terjesztette, továbbá a párt egyenru- fokú iskolák látogatják meg a kiállíkezett értesítés szerint az elnök 4s a háját és jelvényét viselte. A vádlott tást. A kiállítás helye Báró Jósikatöbbi államférfi külön vonattal ér- bűncselekménye kilencvenkilenc szá- utca 21. Belépés dijtalan.
kezik Szegedre junius 28-án délután zalékát beismerte. A népbiróság két— Érettségi vizsgalat a v gyfipari
évi börtönre é3 10 évi politikai jog- középiskolában. A napokban ért vé4 órakor.
vesztésre itéite. A vádlott fellebbe— Stanley L. Sommer levele Dénes zett. — Dudás Imre azzal volt vádol- get a vegyiipari középiskolában az
polgármesterhez. Stanley L. Sommer, va. hogy 1944-ben a Hunyadi SS- érettségi vizsgálat. A vizsgálatra elaz UNRRA misszió budapesti főmeg- alakuaitba lépett be. A tárgyalás so- nökül az iparügyi miniszter Bec3ke
bizottja, aki pünkösdkor UNRRA-bi- rán azonban igazolást nyert, hogy ödön miniszteri főmérnököt külddötte
zottság élén Szegeden járt, levelet mint leventét vitték el és mint leven- ki, mig társelnökül Dombi Béla szegedi tankerületi főigazgató szakelőintézett Dénes Leó elvtárs, polgármes- tét katonai alakulaljba
beosztották. adó nyert megbízást a vallás- és közterhez. A hétfőn érkezett levélben Tehát nem volt rá bizonyiték, hogy oktatásügyi minisztérium részéről. A
Sommer megköszöni a szivélyes sze- az SS-be önként lépett volna be. A vizsgálat a következő eredménnyel
gedi fogadtatást és azt irja, hogy népbiróság felmentette. — SzekereS végződött: jelesen érett: Buza Istszegedi látogatásából azt a tapaszta- János a vád szerint 1943-ban az SS- ván, Kószó Palotás József, Szakács
latot merítette, hogy a város a leg- alakulatba önként jelentkeze t. A vád- Árpád, Takács Antal, Vecsernyés Lateljesebb mértékben
rászorul
az lott tagadja az önként való belépést, jos;; jól érett: Boga László, Holács
UNRRA segítségre. Erre a körül- sőt. hogy egyáltalán az SS-alakulat- Imre, Hubina István, Kálmán Károly,
ményre az UNRRAisegélyek szétosz- ban bent lett volna. A népbiróság a Kaurek Róbert, Koczka Károly, Vintását végző magyar hatóságok figyel- tárgyalást elnapolta, ugyanis a rend- cze János; érett: Buktái
György,.
mét is felhívta.
őrség politikai osztályától beszerzi azt Gyarmati József, Rácz Ottó. Két tanu— Kéthiy Anna elöaaasa a magyar a jegyzéket, amely 'feltünteti az ön- lót javitó vizsgálatra, egy tanulót penevelők szerepéről. Kéthly Anna, a ként jelentkezőket, akik beléptek az dig a vizsgálat teljes ismétléséré utasított a bizottság.
magyar nemzetgyűlés alelnöke szer- SS-alakulatba.
dán," 19-én este 7 órakor »A magyar
nevelő szerepe a kialakuló demokráciában* cimmel előadást tart a városháza közgyűlési termében. Minden
pedagógust és érdeklődőt szeretettel
nagyipari géppel vállalunk. Szabó és i pa ri VATTA nagyban állandóan kapható.
várnak.
x Diáktánctanfolyam kezdődik KurDÉLMAGYARORSZÁGI TEXTILMŰVEK,
bos tánciskolában 22 délután 6 óraCserepes-sor 9. Telefon 274.
kor.

KARTOLAST
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— Dr. Wagner Richárd egyetemi
adjunktus junius 18-án. kedden délelőtt 10 órakor »A repülés időjárási
problémái* c. masántanári próbaelöudását a bölcsészeti kar I. számú tantermében ((II. em.) tartja. Az előadfi
nyilvános, az egyetem vendégeket szívesen lát.
— Két ianyt köröztet « renaorseg
Márton Irén 17 éves szegedi lakos eltávozott szülei lakásáról azzal, hogy a
SztlE-ba megy fürödni, de azóta sem
tért vissza. — Ugyancsak a SzUE-ba
indult el Majoros Rozália 16 éves szegedi kislány is, de szintén
eltűnt.
Mindkettőjük ügyében a rendőrség
nyomozást indított. Márton Irén piros-fehér mintás vászonruhát. Majoros Rozália pedig szürke csikós szoknyát, drapp blúzt és piros félcipőt
viselt.
— Néhány óra auut Kezreneruic egy.
betörő. Szombaton este 9 óra lájban
ismeretlen tettes betört Bolgár Lajosné Kossuth Lajos-sugáruti vulkanizáló üzemébe és elvitt egy ferfiruhát, valamint 5 kiló paprikát. A szegedi rendőrség bűnügyi osztálya alig
néhány órás sikeres nyomozás után
elfogta a tettest Katona Imre 26 eves
szegedi csavargó fiatalember személyében. Katona Imre kihallgatásakor
mindent beismert s elmondotta, hogy a
lopott holmikat egy sándorfalvi gazdának adta el 9 billióért. A nyomozók
az emiitett gzdánál meg is találták a
holmikat. Katona Imrét átadják az
államügyészségnek, felbujtója: Ohat
Margit, Margit-utca 10. szám alatti
lakos kézrekeritésére pedig nyomozást indítottak.
— A Munaas Daiarna tagj a inoz. A
Szegedi Altalános Munkás Dalegylet
vezetősége felhívja tagjait, hogy kedden fontos megbeszélés végett a próbán feltétlenül jelenjenek meg.
— Franki gyógyszertár régi helyére visszaköltözött
és a
Szent
György-téren ismét üzemben van. Telefon: 6—94.

VÁSÁROLJON BIZALOMMAL HIRDETŐINKNÉL
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JL esiverek,
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SZŐRMEFESTŐ ÉS KIKÉSZÍTŐ ÜZEM 1
A
S
'- ugárut 3. Telefon 297.
zegeü
Központi iroda: Kárász-utca 8. Telefon 238.
Cson

Nos hol veszi hát cipőit a z elegáns világ ?
A k á r őszit, t a v a s z i t , b o x o t , b a g a r i á t .
M a j d m e g t u d o d e titkot, a z o n n a l !
feltárom:

ródl

s

SZEGEDI KERESKEDELMI ÉS IPARBANK
Érdekközösségben a Magyar Általános
Hiíeibank és Magyar Leszámítoló és
Pénzváltóbank budapesti intézetekkel.

üveges és Stein szalon, Kárász-w. 13. ;
Ssemeskávéi

VAJDA

legmagasabb napi áron

•HOHaHHB0

veszünk

SiÜhnHOff Sse^cd.Széchenyi-iéí-16

Ajándéktárgyak
és diaziárgyah
Csak SZÉKELYTŐL,
Kárász-utca

8. sz.

Á t u t a l á s o k a t a z o r s z á g mind e n n a g y o b b v á r o s á b a teljesít

drogéria
Kárász-utca 12. sz.

Kozmetikai
cikkek
RÉQ1 VEZETÉS

és

Hiteleket

drogok

Hi r á e s s e n

a

előnyös feltételek mellett
Telefon:

folyósít.

389.

Sertésvágásiból eredő m i n d e n n e m ű
hulladékzsiradékot és olajat, sertéshuliát

Délmagyarországban

HÁPÉ

b é k e b e l i háziszappanra becserélünk
szappanüzem. Vágóhíd, Szeged

KEDD, 1946 JUNIUS 18*

D E L M A G Y A R O R S Z Á G

S P O R T
Megártott a p i h e n ő !
m t k — s z a k 3 i i (1:0)

P A R T H I R E K
P á r t n a p o k a kerületi és ü z e m i
pártszervezetekben
Tárgy: A Dózsa-forradalom (kulturális pártnap).
Junius 19, 7 órakor:
Belváros I. előadó PászthV Mária
Belváros III. előadó Kovács Attila
Felsőváros előadó Dániel György
Rókus előadó Koloszár Béla
Móraváros előadó Balta Ferenc
Alsóváros előadó Enczi Endre
8 órakor:
Ösomcigtyitelep eLőadó Berár D.
Ujsomogyitelep előadó Gergely A.
Újszeged, 7-kor előadó Dónké Z.
József főhercegi ©lep, 5-kor előadó
Forbáth Győrt'/
Egyetem fél 7-kor előadó Krajkó A.
Községi élelmiszer, 5-kor előadó
Perjési László.
Az MKP kerületi és üzemi pártszervezetek propagandavezetői ma, kedden
fél 5 órakor értekezletet tartanak Arany
János-utca 2. szám alatt.
A MKP orüoscsoportja ma, kedden
18-án fél 7-kor tartja összejövetelét.
Az MKP kisiparosok és kiskereskedők csoportja 21-én, pénteken délután
rf órakor vezetőségi ülést tart íiálvintér 6. szám alatt.

{

KOROSSY

HALÁSZCSÁRDA
Telefonszáma: 7—70,

Hivatalos

közlemények

Felhívás- Felhívom Szeged városé
dolgozó lakosságát, hogy aki az alább
megnevezett közalkalmazottak esetleges népellenes, fasiszta, vagy németbarát illetve olyan magatartásáról tud, mely a magyar nép érdekeit
sérti, a Szegedi Igazoló bizottság hivatalos helyiségében ((Városháza 1.
em. 14.) szóval vagy írásban haladéktalanul jelentse. 1. Dr. Jobba Péter Fülöp adóellenőr, 2. Szűcs József I o. adótiszt, 3. Környei Lajos
adóvégrehajtó, 4. Mészáros
Andor
adóhivatali díjnok, 5. dr. Gyuris István kereskedelmi és iparkamarai titkár, 6. Rácz László műszaki dijnol^
7. Szentirmay Zoltán járásbirósági ir.
s. tiszt, 8. dr. Bérezi Béla városi orvos, 9. Szabó Jánosné tanítónő, 10.
Fekete Károly köztisztasági alka'mazott, 11. Szücps János esküdt, 112
Kisfalvy Alajos postamüszaki igazgató, 13. Peták József községi irnok,
14. Székelyhídi József rendőrfőtőrzsőrmester, 15. Molnár József M A V üz
altiszt, 16. Fekete Pál rendőrtörzsőrmester, 17. Csendes György utőr, la.
Bálint Mihály M A V íékező, 19. Urai
Sarolta rendőrségi kezelőnő, 20. Kiss
János tanitó, 21. Barna János MAV
raktári munkás, 22. Tóth József MAV
müsz. tiszt, 23. Szabó János népiskolai
felügyelő, 24. dr. Szabó János rendőrfogalmazó. Szeged, 1946. junius 17.
Dr. Antalffy György, h. polgármester.

(A Délmagyarország kiküldött tudósítójától) A SzAK a Tizek Harcában
ólért legutóbbi eredményeivel elkéFELHÍVÁS.
Bejelentések
folytán
nyeztette közönségét. Budapesten a
tudomásomra jutott, hogy a város lakói
Ferencváros és itthon a Csepel ellen
Szeged várost környező tanyákat mind
gyönyörű játékkal elért szép győzelmek
gyakrabban keresik fel s ott a: rné© láarra jogosították a publikumot, hog'/ az
bon álló termésben, főleg a még virágMTK elleni mérkőzésen is hasonló
zó burgonyában vandál pusztításokat
eredményt várjon. A pünkösdi szegedi
végeznek és a földnek terményeit jogválogatott elleni mérkőzésen és a csütalanul magukhoz veszik. Eltekintve attörtöki edzőmérkőzésen azonban már
tól, hqgp ezen cselekedetükkel lopás
érezhető volt, hogy a háromheti pibűncselekményét is kimerítik, nemzethenő megártott a SzAK-hak és formágazdasági szempontból is mérhetetlen
ja aláhamyatiott. Meg is Irtuk ezti, de
károkat okoznak. Ezért nyomatékosan
azért bíztunk benne, hogy nem lesz baj
felhívom- Szegled város belterületi lar
Budapesten. A baj azonban mégis bekossáigának filceimét, hogy a jövőben
következett, mert a SzAK minden váhasonló cselekményektől tartózkodjék,
rakozáson alul szerepelt.
mert! jövőben felhívásnak eleget nem
tevőkkel szemben a bűnvádi eljárás
Kényelmes autóbuszul után pihenmegindítása mellett közigazgatási uton
ten állhatott ki az együttes az Üllői-ut
is el fogok járni. Diczfalussy sk., rendmintegy 25 ezer ember által körülvett
ői vezérőrnagy.
/öld gyepére. A szegedi futballisták pihen'tségük ellenére már az első percekFEGYVEREK BESZOLGÁLTATÁSA.
ben mintha ólomlábaikon mozogtak volAz elmúlt hetekben a politikai osztály
na. A sokkal lelkesebb és jobban játálltai végzett razziák során, bebizonyoszó MTK-játékosok minden labdánál
sodott, hogy dacára a
napilapokban
megelőzték őket és a kitűnő Mészáros
több ízben közzétett ama: felhívásokSzőcs hibájából mór az ötödik percben
nak, hogy mindazok, akiknek fegyvergólt ért el. Kis szerencsével Bakó védtartási engedélyük ntnes, fegyeveneij
hetío volna. A Szeged ezután némileg
ket hatóságomhoz szolgáltassák be, még
összeszedte magát, pár formás támaFelhívás. Nyugatról hazaérkezett dr.
mindig nagyszámú fegyver található Ko'ozsvári Andor rendőrtanácsos, aki
dást vezetett, főleg a jobbszámyon, de
A Szakszervezett
Bizottság
fe.hivja a magánosoknál. Ezúton utoljára hivom az utóbbi években a szegedi főkapiVörösnek két jó helyzetet nem sikerült
góllal befejeznie. A félidő második fe- munkanélküli kazánkovácsokat, ácsokai, fel) Szegted város lakosságáé, hogy mind- tányságon volt beosztva. Aki
tud
lében az MTK kerekedett felül és ek- szerelőmunkásokat és központi fűtéssze- azok, akiknél még bármilyen lőfegyver fennt nevezett háborús vagy népkor Bakónak néhány veszélyes magns relőket, hogy vidékre (Alinástüzitö, Ko- (vadászfegyver, revolver, golyóspuska, ellenes cselekedeteiről, az jelentkezlabda kivédésével alkalma volt bebizo- máiom in.) valő raunkabaáJluás céljából stb.) van és arra fegyvertartási engedé- zen a Rendőrpalota II. emelet 15. szoa szakszervezet titkári irodajában jelent- lyük nincs, 24 órán belül szolgáltassák bában Szekeres Vince r. főhadnagy
nyítania tehetségét.
A második félidőben nem követke-! kezzenek junius 15-ig.
•
_ . I be a főkapitányság őrszemélyzeti osz- urnái.
A
/ci>t be a hagyományos Szeged-hajrá. A i
mérnökszakszervezel
közli tagjaival, tályára, Rendőrpalota, I. emelet. Mindazok, akik felhívásomtól számított 24
látókoFolc láthatólag nag'yobb igyeke-; ll0gY a ""u:t heten technikai o,tokból elóra elkelte után a főkapitány sági poli
véttel mozöptak ugyan, de az MTK is 1 maradt előadást kedden, 18-án, délután 5 tikai osztálya fegyverek felkutatását
újított és ennek meg is lett ae ered- !órakor tartjuk meg az íparostanonciskolá- folytatni fogja s mindazok ellen, akikménye. mert; a tizedik percben Füstös jb an - A z előadás cime: Magyarország ídö- nél fegyvert találnak, internálési eljá-,
2:0-ra növelte az eredményt, majd a azerü ipari problémái, hióadó • Lóránt rást teszi folyamatba. A főkapitányság 5
huszadik percben a fedezetlenül ha- Gyuta iparügyi miniszteri biztos. Kartár- vezetője: Diczfalussy sk., rendőrvezér -'
P C 4 f A
szénbereskedő
üivott Palatínus belőtte a harmadik sainkon kivül előadásunkon szívesen iátjuk őrnagy.
g
V r O / f e & j / ^ . Zrínyi-ulca 4.
gólt. Továbbra is a® MTK támadot';i. és elvárjuk az ipari munkásságot és az
csak néha-néha jött fel a SzAK s a 32. üzemi bizottságokat
A magánalkalmazottak
szakszervezete
percben mintaszerű
Báló—Ladányi—
Vörös-akció után c center szépitett az felhívja a Kortársak figyelmét, hogy a koleredményen. A többi szegedi itfimadá- lektív szerződések érielmében a magán• ok erélytelenek és határozatlanok vol- alkalmazottak mindenkor előre cs egy ösztak. A játéknak ebben a szakaszában szegben fizetendők. A hétközi G. F. emelések es
és a
a kalória
250 kbc. Biockburn motorkerékpár elBarna játékvezető eg«y jogos 11-est nem 'eseic
saiona fizetésének
"zeiesem esedékessége
" Felhívja
- • • továbbá" a szakszerveadó, At!iia-utca 8 Koncz.
adott meg a SzAK javára. Igaz, hogy csütörtök.
350 kbc. Mérai motorkerékpár eladó,
az első félidőben a SzAK-nak is elné- zeti, az ü, b. tag és bizalmi kartársakai,
Horgol önöket jó fizetéssel felveszek
hogy állandóan ellenőrizzék a kifizetések
Hóbiártbisa-utca 38.
zel 1 egy tizcneigyesgyanus esetet.
Erdö3iné.
Gyeríyámosi-utca
9a.
A SzAK egyetlen tagja sem volt pontos idejét.
Gycrmekssók
háromfclekópen álA ruliázatimunkások
szakszervezel::
Férti fehérnemű javítását szaksze- litható eladó. Tisza Lajos-kőrút 48. Ítélőformában ezen a mérkőzésen. A leg19-én,
szerdán
délután
5
órakor
vezetőriiüen
vállalja
Barna
Jánosné,
Kordanagyobb csalódás a Csepel ellen kitűnő
tábla mellett, Dé vidéki-áruház.
hátvédjátékot produkált Szőcs okozta, ségi cs választmányi ülést lart a szakszei- sor 12.
M a d á r k a l i t k a eladó.
Gyertyámosivezeti
székházban.
aki ezúttal kedvetlenül, határozatlanul,
Konyha lányt, udvarost felveszünk utca 6. 11, 2.
A földmunkások
és kisbirtokosok szer- Somogyi-utca 14. sz.
lagymatagon játszott és két gólban
Rugót, afrikot, használt sezlont széerősen benne volt. Az első félidő köze- vezete 19-én, szerdán délétan 5 órakor
Álfand ókerti munkára napszámost
péi© Báló és Ladárt/i mutattak néháhy vezetőségi ülést tart a szakszervezeti szék- keresek, kosztot adok. Dugonics-tér keket veszek, Mucsi, Kálvária-utca 24.
Egy jókai-ban levő piaci mérleg,
formás akciót, árián őlc ls felőrlődtek. házban.
A házfelügyelők
szakszervezete 20-án, 4., földszint, jelentkezés délelőtt.
egy huzósmérleg és egy zománcozott
Kakuszi sokat és lelkiismeretesen dolTU?if
a
vágást
géppel
vállalok.
Polcsülóitökön
ueielőtt
9
órakor
vezetőségi
gozott, bar már az első félidő elején lemosófazék, zöldbab,
vöröshagyma,
rúgták. Barótit is sérülése akadályozta ülést tart a szakszervezeti székhazban. gár-utca 1.
fokhagyma eladó. Cim: öthatom-u. 43.
Elsőrendű házivarrónőt keresek. Baképességei kifejtésében. Kis szerencséross Gábor-utca 3/a. II.
vel másként is alakul hatott volnai ez
Gyózóűjön meg róla, hogy
eredmény, de kétségtelen, hogy az MTK
Gyors-gépíró, jól számoló tisztvisejobb volt és megérdemelte a győzelmet.
lőnő állást keres. »Megbízható* jelB ő r k a b á t o k javítása, festése szakvalóban a legmagasabb árat fizeti
A Tizek Harcának többi eredméigére.
szerűen részül Csordás börrulukészítő
nye: Z. MaDISz—K. Barátság 4:3 (3:0).
Női szabósegédet állandó munkára mesternél, Szent Miklós-utca 7. FelsőváS A L Z E R , H1D-UTCA 8.
SzAC—Újpest. 1:0 (0:0), Vasas—Ferencfelveszek, ki a férfi munkában is jár- rosi templom mögött.
város 4:2 (3:1), Csepel—Kispest 7:3 (5:2),
tas. Bus páter-u. 28. I. e. bal.
Salfeil, hólyagpapir, celofán, káliSal -látarján—ETO 0:0, Diósgyőr—-Szok
Horgoióiöket jó fizetéssel felveszek. szappan, háziszappan. Piroscégtábla,
K
A
Ű
i
U
nok 1:0 (0:0). PVSC—SrSo-MnDISz 1:1
Erdősné, Gyertyámosi-u. 9/a.
Tisza Lajos-körut 53.
(1:0).
KEDD, junius 18.
Gyermekkocsik, legújabb áramvonaA Tisza kerületi b a j n o k
0.45: Hirek, műsorismertetés. 7.05:
c s e s - e
las formában, gép- és lakatosmunkák
jTiaza—KMTE 9 : 1 ( 3 : 0 )
Reggeli zene. 8.00: Előadás. 8.15: Baelsőrangú kivitelben. Tissa Fémipar,
A zsíthivatal megbízásából ] kiló Rigó-utca 38.
A Tisza jó játékkal simán győzőt, lettzene. 9.00: A Postászenekar játszik.
n KMTE ellen a második alosztályba) - 10.00: Hirek. 10.10: Hanglemezek. 10.30: zsirért 1 kiló fehér kristálycukrot cseré
Felsős diáklány keresztény url csanoki mérkőzésen. Góllövők: Borbély Ií. Rádióiskola. 11.30: Előadás. 11.45: Hang- lünk 21-én délig. Központi Huscsarnok, ládnál teljes ellátással lakást keres.
(3), Fáskierti és Pakó II., illetve Magyar lemez. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12 Széchenyi-iér 11,
• Élelemmel fizetek* jeligére.
H. A Tisza a II. félidő 18. percétől 10 óra 15: Ilniczky Lászlló szalonzenekara
Nöt és gyermek ruhanemük, kosztüÜzlethelyiség-1 bérbe keresek, élejátszik.
13.00:
A
Baár
Madas
leánygim
emberrel! játszott', mert Borbély II.
mök, cipők, böröndök, ridikülök, kabátok, lemmel fizetem. »Stirgős« jeligére.
.-zemhéja felrepedt és kórházba vitték. názium műsora. 13.35: Radványi Zsu- nemesszőrmék élelemért és aranyért. BocsKeresem férfenrrtt Kózenkay Frigyes
A Tisza ezzel megnyerte a kerületi zsa énekek 14.00: Hirek. 14.10: Vörös- kai-u:ca 8a. II. 11.
szakasz vezetőt, Tábori szám Z 138, fokereszt-közlemények.
1:4120: Előadás.
bajnokságét.
A m e r i k á t vevő Holland-Philips nagy- gatolt vonatos. Ki tud róla valamit,
14.40: A Bubi vibrafon együttes játszik.
Újszeged—HMTE 2:1 (1:1). A lelkes 15.15: Rádióiskola, 15.55: Műsorismerte- teljesítményű modern rádió élelemért el értesítse feleségét. Szeged, Mikszáíb
ujszegediele Vásárhelyen kiharcolták a tés. 16.00: Hirelo. 16.10: Előadás. 16.35: cserélhető. Hétvezér-utca 33.
Kálmán-utca 13. I. em.
győzelmit és az I. osztályban való Kovács Barna gitározik, 17.00: Párihir800 négyszögöles jól jövedelmező gyű
Idősebb házaspár keres jólelküietü,
bentmaradést. Góllövők: Burkus. Bo- adó. 17.20: Előadás. 17.40: Kárpát Zol- mölcsösöm házzal eladnám vagy elcserél
••-óki, illtetve Porkoláb. A HMTE egt, tás és Veress László kétzongorán ját- ném kis magánházért. Tud.: Fodor-u, 27». jobb családból valót, aki háztartásom
vezeti, családtag lenne, megegyezés
11-est kihagyott. — Barátságos mérkő- szanak, 18.00: Hirek. 18.05: VöröskeEgy anyakoca 4 malac és ablaküve- szerint. »Jóbánás« jeligére.
zések: Tisza Ilii—Rákóczi ifi 4:0 (1:0). reszt-közleményeit
18.15: Gut.tmann gek elcserélhetők Csaba-u. 36. üzlet.
Kalmár FC—Borbély FC 3:1 (0:0).
Artúr hegedül. 18.40: Falurádió. 19.10:
Aprított akáctuskót dohányért Arviz- Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOR
Nizsnij Novgorodtól a halhatatlanságig.
utca
23b.
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
Emlékezés Maxim Gorkij
halálának
E g y 3x3 nagyságú sátorponyva lisztért,
tízéves évfordulójára. Közben 20.00:
Kiadja:
Hirek, sporthírek, 20.50: Hirek ós kró- zsirért elcserélhető. „Ponyva" jeligére a
HÍRLAPKIADÓ
KFT
nika orosz nyelvin. 21.00: Műsorismer- kiadóba.
tetés. 21.05: Szerelmi álmok. 21.50: IliSzerkesztőség: Jókai-utca 4
rck és krónika angol nyelven. 22.00:
Telefon: 493 és 103
Hirek. 22.20: Karády Katalin éneket-.
Kiadóhivatal:
Kárász-utca 6
BáiyeggyBJteKtáioyt, tömegbélyegei
C e r z y M í h á l y - n t c a 3 . | 22.50: Hírek és krónika francia nyel-Telefon: 325
ven. 23.00: Napi hírösszefoglaló. 23.10 veszek. Falus bélyegkercs'.edés, Iskoísés
Kárász-utca
10.
Hrnglemczrevü.
A H Í R L A P K I A D Ó KFT NYOMASA
utca 29, fogadalmi'templommá! szemben

Szakszervezeti hlreh

Koksz

zsírért kapható

—•f

A P R Ó H I R D E T É S E K
FogUihox&s

Különfélék

aranyért, e z ü s t é r t

Befőzőszerek

Szeredainálj

A d á 8"V é t e l

