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A MAG Y A E K O M M U N I S T A

Üdvözöljük
a Szovjet
Antifasiszta
lfjuság i Bizo ttságo i!
Ma érkezik Szegedre a Szovjet Antifasiszta Ifjúsági Bizottság. Nemcsak a
szegedi ifjúság, de az egész város szeretettel,
barátsággal várja és köszönt
Benneteket. Abból az országból jöttök,
ahol az ifjúságnak a harc és a munka
volt az osztályrésze. Ti már megtanultátok, ami bebizonyosodott, hogy amikor a világ első szocialista államát,
melynek építésében minden
erőtökkel
résztvettelek, a saját országotokat építettétek. Az elmúlt magyar évszázadok
a mi erőinket a kapitalizmus és a feudalizmus megerősítésére
zsákmányolta
ki és amit vérünkkel és erőnkkel építettük,
másnak építettük. Az öntudatos magyar ifjúság csak némán és
csodálattal figyelte azt a munkát, amit
Ti végeztetek.
Pöladalatti
mozgalmainkba, réndőrkopók üldözései között,
börtöneinkbe és bitófára hurcolt
legjobbjaink utolsó pillanatába Ti hoztatok vigaszt és példát.
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Mákosi Mátyá& elvtárs:

A kormányküldöttség Washintonban nem kölcsönt
akar kieszközölni*
csupán a magyar javak visszaadását óhajtja
Aranykészletünk egyrészéf visszakapjuk

(Moszkva, junius 18.) A moszkvai értekek felderítését és hazaszállítását
kezelésben ismét megkezdhessék
rádió a következőkben számolt be a engedélyezzék. Az 1944 október 15-ike gyar
Dunán a forgalmat Kilátásba hemagyar kormányküldöttség washing- után elhurcolt értékek sorsára nézve alyezte
aa amerikai kormány továbbá,
toni útijáról:
pedig igyekszik mielőbb kedvező dön- hogy amennyiben a sürgős vizsgálat toNagy Ferenc miniszterelnök kije- tést hozni-.
vábbi hadseregfelsejereléseke t állapit,
lentette, hogy a küldöttség azért jött
— Nagy jelentőséggel bir az aa el- meg, ugy az eddig engedélyezett 10
etz Amerikai Egyesült Államokba, mert határozás is, hogy amennyiben a többi millió dolláros kölesönt felemelik.
-biztosítaná! alkarjai a németek által e-Lra- hatóság illetékes tényezőivel is megAz amerikai rádió jelentése szerint
bolt magyar javaknak Németország és egyezésre tudnak jutni-, nyomban lehe- a magyar kormányküldöttség kedden
Ausztria amerikai megszállási övezeté- tővé teszik, hogy a nyugaton levő ma- délelőtt Willliaim o'Dwyers, Newyork
ből való visszaszármaztatását.
gyar hajók magyar zászló alatt és ma- polgármesteréhez látogatott el.
Rákosi helyettes miniszterelnök beszédében hangoztatta, hogy a küldöttség nem kölcsönt akar
kieszközölni,
csupán a magyar javak visszaadását
óhajtja.
Az amerikai képviselőház bizottságának elnöke dicsérőleg nyilatkozott a
magyar kormány képviseleti jellegéről
Tudjuk rólatok, hogy első vonalban és Magyarország demokratikus intéz- Kedvező a légkör a külügyminiszterek értekezletén
vettetek részt a polgárháborúban és a ményeiről!.
(Páris, junius 18.) A négy szövetsé- a négy külügyminiszter nagyfokú jógyőzelem után elsők voltatok a munka
ges külügyminiszter hétfői- ülésén megés jelentős megértésről tett
frontján is. Élharcosai voltatok az épí- M a g y a r o r s z á g a d e m o k r á c i a egyezésre jutott az olasz békeszerződés akaratról
tanubizony sá-got. Termékeny ülés vo-It
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tés ötéves tervének, majd egységes lelhét gazdaságii záradék közül né-gy pont- a hétfői is, amelynek során Molotov
A newyorki rádió részleteket közölt ban, mig a jóvátétellel, az Egyesült külügyminiszter engedékenynek bizokesedéssel vonultatok fel a világgyilkos fasizmus ellen. Most újra ott áll- Gyöngyösi külügyminiszter nyilatkoza- Nemzetek tulajdonai visszaszármazta- nyult Olaszországgal szembeni A tatából. A magyar külügyminiszter kije- tásával és az elcsatolandó területeken nácskozásokat kedd délután 4 órakor
tok az építők soraiban. Tudjuk rólatok, lentette, hogy a magyar politika cél- levő olasz javak sorsával kapcsolatos- folytatják.
— nem egyszer bebizonyítottátok;
hogy kitűzéseit azokra az ideálokra alapítja, kérdéseket a keddi ülésen tárgyalják
A négy nagyhatalom külügymini&za termelés és a kultura
terén
ujabb amelyeket Kossuth Lajos vallott A ro- meg. A külügyminiszterek elhatározták, te-rhelyettesei az eredeti tervtől eltéés ' nagyobb eredményeket
értetek el, mokon u j országot akarunk építeni, hogy a-z olasz kiküldöttek bevonásával rően mégsem tárgyalták hétfőn a Roamely a demokrácia erős fellegvára különbizottságot létesítenek a megtérímint a múltban. A Szovjet
Antifasiszta lesz. Az Egyesült Államok népe és téssel kapcsolatos -ös-szie-s igények ren- mániával kötendő békeszerződés tervezetét, mert a szerződés szovjet-orosz
Ifjúság ut ja, csa/c felfelé visz.
kormánya máris sok jelét adta a mai delkezésére.
tervezetét a többi küldöttség még nem
Köszöntünk benneteket!
Köszöntjük Magyarország iránti (jóindulatának. A
A párisi rádió megállapította', hogy kapta meg. Arra számitanaik, hogy a
azt a szellemet, amely követendő pél- mi országiunk volt Keleteurópában az a külügyminiszterek tanácskozásának külügymi-ni-szterhelyettesek kedden délelső, amely olyan választást tartott, Légköre továbbra i-s reményeikre jogo- előtt foglalkoznak a tervezettel.
dának áll a mi ifjúságiink előtt. Ro- amelyet aa Egyesült Államok i-s de- sít.
Illetékes megfigyelők szerint mind
mok, között élünk. Egy lerongyolt or- mokratikus váliásztásmak ismert ed. Ha1
szág, egy kifosztott nemzet szegény if- tározott szándékunk — folytatta Gyönjúságának nyújtjátok kezeteket. Mi is gyösi külügyminiszter —, -hogy megőrizzük és -tovább fejlesszük ennek a
elindultunk az építés utján. A reakció demokratikus választásnak aa eredroá
szörnyű bűnös örökségét kell likvidál- nyeit.
nunk. Nekünk is el kell menni a bá(Budapest, junius 18) Illetékes hely- rendszabály-e, vagy pedig csupán vanyákba, vasutakhoz, a mezőgazdaságba,
A rádióbeszéd
ről közlik: Az utóbbi időben több lutáris kuruzslás. Például a -Világhogy a mi erőnkkel is fokozzuk a többHétfőn este a newyorki rádió ma- napilag közölt szenzációhajhászó köz- keddi számában s a j á t valutáris eltermelést. El kell végeznünk
a lelki gyar nyelvű adásánaki munkatársai sze- leményt a kormánynak az ifláció gondolásai érdekében illetékes helyre
újjáépítést is, le kell döntenünk a kor- retettel üdvözölték Nagy Ferenc mi- még hátralévő idejére vonatkozó va- hivatkozva tényként állapítja meg,
rendszabályokról, hogy a pénzügyminisztérium esetrőllátokat, amit az elmúlt
rendszerek niszterelnököt. A maigyar nyelvű adás lutáris terveiről,
meleghangú szavakkal köszönr amelyeket a kormány egyelőre csak esetre jelöli m a j d meg azokat az á r u .
ékeltek a diák-, munkás- és paraszt- vezetője
tötte a demokratikus Magyarország mi- mérlegel, vagy csupán a pénzforga- cikkeket, amelyeknek ára adópengő
ifjúság közé. Még munkánk elején va- niszterelnökét. Ezután Naigy Ferenc lom egészen szűkre körülhatárolt for- jeggyel lesz kifizethető. A cikk eddig
gyunk, de Ígérjük, hogy utunk törhe- hangja csendült fel a he-wyorki rádió- galmában t a r t j a megvalósíthatónak. valóban csak hivatalos nyilatkozat álEgyes lapoknál már valóságos di- tal alátámasztott lényeket közölt, de
tetlen lesz. Baráti látogatástok erősit ban:
— Magyar Testvéreim! Bár az ame- v a t t á vált az adópengő jegyeknek fi- n e m választja ef a munkabérekre és
minket,
a szellem, amit
magatokkal
rikai rádió arra nyújtott nekem módot, zetési eszközzé való előléptetése. Ebhoztok, bennünk is elplántálódik. Lás- hogy Magyarország -népéhez szóljak, ben a kérdésben egyáltalán nem kí- fizetésekre vonatkozó téves következtetéseit a hivatalos nyilatkozattól.
sátok meg, hogy a magyar ifjttság job- mégis ugy érzem, hogy elsősorban az vánatos az elsietett véleménynyilváBefejezésül p.z illetékes hely m é g azt
nítás
és
az
ilyen
népszerűsítés
hebik része a boldog, demokratikus
Ma- Egyes-ült Ália-rraokboz kell beszélnem,
is közli, hogy a bérek és fizetések
inkább a közvélemény nyugtala- akárcsak részben való
adópengős
gyarországot akarja építeni.
A nagy hogy néhány szóval megköszönhessem nlyett
mind -a magyar kormánydelegáció, mind i t á s á t okozza. Az egyes szerkesztőSzovjetunió üzenetét hoztátok el a ma- pedig -a magyar nép nevében az irá- ségeknek természetesen fel-elniök keli megállapítására vonatkozóan hivatagyar ifjúságnak éppen akkor,
amikor nyunkban tanúsított meleg érdeklődést azért, hogy javaslatuk jól átgondolt los nyilatkozat eddig nem történt
nemzetünknek
a legnagyobb
szüksége és őszinte megértést.
van az ifjúság épitő erejére is. A Ti
Aranykészlet é s a hajók
munkátok már történelem és a legvisszaszolgáltatása
szebb, legeredményesebb
figyelmeztetés a világ minden ifjúságához. A mi
— Gazdasági természetű megbeszémunkánkból — ígérjük — történelem lesz léseink kézzelfogható eredménnyel járU j s z á s z í István v e z é r ő r n a g y n y i l a t k o z a t a a P r a v d á b a n
és tanitástok magja élő, termékeny ta- tak. Amidőn beszámolónk révén az
Egyesült Államok kormánya tudomást
lajba hull. Hogy ez igy legyen, kérjük szerzett a magyar nép infláció okozta
(Moszkva, junius 18.) A TASS-koda vics -a Horthyék ügynöke Volt és a hitbaráti segitségteket. Ellenségek
voltunk, szenvedéseiről ós stabilizációs törekvé- ifemertéti Ujszászi István volt vezér- leri Németország vezetése alatt ál-ló fa>Ti barátként jöttetek és mi testvérként seinkről, nyomban elhatározta, hogy a őrnagynak a szovjet kormányhoz inté- tiszta országok tömbjének érdekében
Magyar Nemzeti Bank aranykészletét zett és a Pravdában megjelent nyilat- dolgozott. Mihailovics a háború alatt
fogadunk.
minden megkötés nélkül kiadja szá- kozatát Mihailovics
Dr-azsa ügyében. Horthyhoz levelet is intézett. E levemunkra. E célból) utasítást adott az Uj-szászi a nyilatkozatában, többek kö- lek egyikében, amelyet Horthy 1943
A Szovjetunió egész antifasiszta if- Ausztriában és Németországban levő zött- a következőket mondta-:
júliusában kapott kézhez, Mihailovics
júságát rajtatok keresztül
üdvözöljük amerikai megszálló hatóságoknak, hogy
— A történelmi igazság) érdekében a saját, vailarnint a londoni jugoszláv
7. 1945 január 20-ika után elhurcolt me-g kell álapitamom, hogy Mihailo- kormány nevében magyar
segítséget
Szegedről is hálával és szeretettel.

Megegyezés előtt
az olasz békeszerződés ügye

Felelőtlen sajtóhireszielések
& kormány pénzügyi rendszabályairól

Mihailovics Horthyval is szövetkezett
Tito ellen
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szárak között a tolvajok ei tudnak
kért a Tito elleni harcra,
bújni.
Ujsraászá a továbbiakban részletesen,
Elmondották a küldöttség tagjai,
közli, hogy miként tartotta fenn Mihailovics az összsfcöttetést a román és A k i a d á s o k 72*6 s z á z a l é k á t m a már s a j á t b e v é t e l b ő l f e d e z i k hogy a lopások elszaporodását annak
tulajdonítják, hogy a mezőőrök ni»•olasz vezérkarral, amely Mihailovics-,
crenek felszerelve lőfegyverrel. Kérnoilc fegyvereket és löszért szállított , (Szege, junius 18) Róna Béla elv- idején a város összes kiadásainak ték,
hasson oda a főispán, hogy a
Ezeik" a tények bizonyítékai Mihailovics j társ, tanácsnok most terjesztette elő 31 százalékát tudta fedezni az adó-, csőszöket
fel puskával, mert
együttműködésének: a tengelyhatalmak- a város pénzügyi ügyosztályán elké- bevételekből, addisr most az adó csu- a tolvajokszereljék
nem
félnek
a furkósbottők
szített májusi zárszámadást. Ez a pán 15 százalékát fedezi a költségkal.
A
főispán
válaszában
megnyugtatta
zárszámadás már igen szép eredmé- vetés kiadásainakküldöttség tagjait, hogy a rendnyét tünteti fel annak a rendkívül neörvendetes jelenség egvébként a aőrség
mindent megtesz a mezei lopáhéz munkának, amelyet Róna tanács- zárszámadásban, hogy Róna elvtárs
Bidault lesz az ui francia
nok végez tervszerűen a városi ház- tervszerű racionalizálási munkái® kö- sok megakadályozására, de csekéiv
miniszterelnök
tartás egy en sulybábo zata la
érdeké- vetkeztében a költségvetés keretét si- létszáma miatt ez nem járhat teljes
sikerrel. A maga részérői mindent
hogy mentesz a bevetett földeken elköve(Páris, junius 18) Az alkotmányozó ben. Néhány hónappal ezelőtt a vá- került annvira leszorítani,
ros
kiadásainak
még
több
mint
felearanypengör®
átszámítva,
melyen
;
nemzetgyűlés szerdai ülésén került
tett lopások móggátlására, éppen ezsor az u j miniszterelnök megválasz- részét kénytelen volt államsegélyből alatta van a legkisebb békeköltség-' ért illetékes helyen javaslatot tesz.
fedezni.
A
májusi
zárszámadás
tanuvetés összegének. Békében általában
tására. Bidault megválasztása valószerint ma már a város összes nyolcmillió pengőt tett ki a város évi hogy a csőszöket szereljék fei lőszínűnek látszik, mert a szocialisták sága
fegyverrel, ezenkívül iavasolja azt is,
kiadások
72
6
százalékát
saját
bevéteköltségvetése. A mostani költségvetés hogy a bevetett földek tolvajaira teris r á fognak szavazni.
E
leiből tudja fed Z))l és csak 27 4 szá- havi tételeit aranvoeneőre átszámíta
m a zei
zalék, aminek fedezetét államsegély va, évi ötmilliós Költségvetési Ke*** jesszék Ki a statáriumot és
tolvajok
fölött'
rögtönit
élő
bíróság
és függőkölcsön képezi. A legnagyobb jön ki.
Ítélkezzék.
Tízmillió miipengős
baj, hogy az egyenes adók még minA májusi zárszámadást Róna Béla
dig
nem
folynak
be
a
kivánt
mérték(Budapest, junius 18) A Magyar ben, illetve nem képviselik azt az ér- tanácsnok szerdán viszi fel a pénzNemzeti Bank közli, hogy 1946 május téket,
bemutatás és elkellene, mert
amig ügyminisztériumba
Nyári munkára Igényelhetők
24-iki keltezéssel ellátott
tízmillió 1938-ban,amit
lenőrzés
végett.
az utolsó békeköltségvetés
miipengős bankjegyek forgalombahoa 1 5 - 2 0 éves diákok
zatalát julius 18-ikán megkezdte. A
(Budapest, junius 18.) A vallás- és
bankjegyek előoldalán Kossuth Lajos
közoktatásügyi miniszter az iskolákat
arcképe, hátoldalán olajágat tartó gajunius véglém bezáratja. Ezztel az intézlamb látható.
kedéssel lehetőséget Mván nyújtani,
hogy a tanítók és az idősebb tanulók
az ország termelő munkájába befcapcso'lódhassamalk. A miniszter felhívjál az
Radót é s Oreudit
érdekelt 'munkaadókat, hogy tanárok
kivégezték
15—20 éves korhatár közötti tamullők
(Szeged,
junius
18.)
Megírtuk,
hogy
ós az ifjúsági szervezeteik kép- igényalhetőfc.
A munkaerők vidéken
(Budapest, junius 18) A népbiróság szerdán délután Szegedre érkezik a zetősége
köszöntik a szovjet ifjúsági Iri- általában a legközelebbi
középiskolák
dr. Radő Endrét és Orendi Norbertet, Szovjet Antifasiszta Ifjúsági Bizottság viselői'
büldötteket.
A
köszöntések
után
az
a margitköruti katonai fogház hóhé- küldöttsége. Délután fél 6-kor az orosz orosz ifjúság szól a magyar ifjúsághoz, igazgatósáigiánlálv, Budapesten és nagyobi)
rait nem találta kegyelemre méltó- városparanosnokság, a MaDlSz és a utána pediig műsor következik. Ennek városokban a; magyar pedagógusok szaknak. Balassa Bálint kérelmét felter- szegedi ifjúsági szervezetek képviselői keretéiben orosz és magyar népdalokat, szervezetének hivatalában igényelhejeszti a biróság végső döntés célja- a dorozsmai és budapesti országút ke- népi táncokat mutatnak be. A műsor- tők.
bői a köztársasági elnökhöz.
reszteződésénél üdvözlik, majd onnan ban közreműködik az Általános MunA népbiróság ezt a döntést hir- a MaDlSz Vörösmarty-utcai székházá- kásdalárda is. A szovjet dfjusá© még
A népbirőtá* felmentette
dette ki a három elitélt előtt, az ba mieninek. Rövid fogadás után. meg- szerdán megtekinti a város nevezeteselnök egyben közölte dr. Radóvai és koszorúzzák a hősi halált halt szovjet ségeit és csütörtökön reggel 7 órakor Veress Elemér orvosprofesszort
Orendivel, hogy az ítéletet 2 órán be- katonák emlékművét ünnepség kereté- indul tovább, hogy meglátogassa a Vi(Szeged, junius 18.) A népbiróság
lül végrehajtják.
ben. Féli 7 órakor a MaDlSz központi! harsarok ifjúságát is.
Csaba-tanácsa kedden délelőtt dr. Veszékházának dísztermében a város ve-'
ress Elemér egyetemi nyilvános rendes
tanár népeileíies bűnügyét tárgyalta. A
ötszázszázalékos fizetésemelás
vádirat szerint Veress professzor 1927151 kezdődőtog 1941-ig a Turul Bajtársi
3 0 0 millió a k a l ó r i a
Szövetség Csaba Bajtársi Egyesületé(Budapest, junius 18) A Gazdasági
nek elnöke volt és mint ilyen hozzájáFőtanács a kalória megváltásának ei- Feltárulnak a bergenbelseni deportált tábor zug-élelmiszerpiacá- rult az ifjúság jobboldali szellemben
enértékét Nagybudapesten és mindvaílló neveléséhez.
nak titkai a Fischer-ügy népbirósági tárgyalásán
azokban a helységekben, amelyekben
A tanuk vallomásából nem igazolóaz üzemek a budapesti készpénzberek
dott be, hogy a vádlott fasiszta magaA
népbiróság
Komlóssy-tanácsa
kedborban
a
Fischer
kezdeményezése
nyo100 százalékát kötelesek fizetni, 300 den délelőtt folytatta Fischer Simon mán miin/d nagyobb arányokat öltöttek tartást tamusitott volna. Az egyetlen
millió pengőben, azokban a
vidéki bergenbelseni lágerparaincsnok népelle- és előfordult, hogy egy budapesti de- terhelő tanúról megállapították, hogy
helységekben, amelyekben a buda- nes bűnügyének tárgyalását. A tamuk portált 15 kenyérért eladta budapesti személyes bosszú vezette vallomásában
pesti készpénzbérek 95 százalékát fi- egymásután sorloliták fel a vádlott rossz- emeletes házát. Szabályos szerződést ezért tanúskodását nism vették figyezetik, 270 millió pengőben, ahol 90 indulatú cselekedeteit és keg.yettenfce- ia kötöttek, természetesen nem tüntet- lembe. A népbiróság a vádlottat felszázalékát fizetik, 240 millió pengő- déseiit. Fischer továbbra is kitartott ve fel benne a kenyeret, hanem' arar mentette, ügyéti fettenjesztí a NOT-hoz,
ben, ahol 85 százalékát fizetik, 210 amellett, hogy nem emlékszik semmire. nyat jelöltek meg vételárnak. Ezeknek
millió pengőben állapította meg.
Többek között Kelemen Sándor súlyo- az üzérkedéseknek, visszaéléseknek, az
A Gazdasági Főtanács a junius 15. san terhelő vallomása is erősíttette a élelmiszerrel
való
spekulálásoknak Felállítják a kézmUiparosság
után teljesített munkáért a kollektív vádat. Eszerint Fiischer a németek ál- minden inap 5—6 halálos áldozata volt.
termelési kataszterét
szerződések hatálya alá tartozó ta- tal (kiadóit kenyeret nem osztotta mind
Ezután még számos tanú bebizonyí(Budapest,
junius 18) Az iparügyi
noncoknál 600 százalékos, a többi ki, a fejadagot lecsökkentette és a ma- totta, hogy a nyilasok nem viselkedmunkavállalóknál 500 százalékos bér- radékkal üzérkedett. Aranyóráért, gyű- tek olyan kegyetlenül a deportáltak- minisztérium a kötött gazdálkodás
emelést állapított meg. A közalkalma- rűért adott egy-két kenyeret a rászo- kal, mint Fischer. A tárgyalást szer- bevezetésével kapcsolatbajn ismerni
akarja a kézmüíparosság nyersanyagzottak és a nyugdijasok junius 21-től ruüiókr.iaik. Ezek az üzérkedések a tá- dán reggé! folytatják.
szükségletét, illetve termelési kapa900 százalékos béremelésben részecitását. Ebből a célból felállítják a
sülnek.
•
kézmüíparosság termelési kataszterét,
mm
hogy ennek ismeretében nyersanyagról lehessen majd gondoskodni az
Megalakítják az értelmilégi
anyag- és árhivatal utján. Az iparügyi minisztérium jelentéstételre szószakszervezeti munkaközösséget
lította fel az összes ipartestületeket,
(Szeged, junius 18.) A szegedi szak(Szeged, junius 18.) A városi tanács lajdonosait értesiti, hogy egy éven be- hogy a szükséges anyagokat közöljék
szervezeteiig értelmiségi tagjai a közel- keddi referáló ülésén Kövér Tibor mű- lül kötelesek a romépületet lebontani. a minisztériummal. Ezeknek birtokájövőben értelmiségi szaikszervezeti mun- szaki tanácsos, a mérnöki hivatal veze- A bontásból kikerülő anyagot tárolni ban felállítják a katasztert, amelyben
kaközösséget alakítanak, hogy tudásu- tője jelentette, hogy a hivatal számba- kells, a rom helyén levő földet pedig el felfektetik az egyes szakmáik termekat közösen, még fokozottabban a vette a háború következtében Szeged kell egyengetni és kerítéssel kell kö- lési adatait és nyersanyag szükséglemunkásság javára fordíthassák. A területién; romibadőlt házakat, ötvenkét rülvenni. A minisztérium a bontásból tének számait.
munkaközösség megalakításának előké- épületet
nyilvánítottak
hivatalosan kikerülő anyagot zár alá veszi, de ha
szítésére vasárnap délutáni gyűlést tar- rommá. Ezek kivétel nélkül olyanok, a tulajdonos maga végezteti el a bontottak a szakszervezeti székházban. iajme>yek teljesen rombadőltek, vagy tást és az anyagot építkezésre fel
— a szegem tudományegyetem évKoncz Jánosné, a pedagógus szakszer- pedig egészen lakhatatlanná váltak. ákarja használni, kérheti annak zár alól záró ünnepélye. A szegedi tudományvezet (titkára ismertette az ezzel kap- Szerepel ezek között a Back-malom és való feloldását. Ha a tulajdonos nem egyetem junius 23-án, vasárnap délcsolatos feladatokat, majd bejelentette, a gyermekklinika is. Bejelentette Kö- végezteti el a bontást kellő időben, a előtt fél 12-kor a központi egyetem
hogy junius 24-én, hétfőni kerül sor a vér tanácsos, hogy az újjáépítési mi- mérnöki hivatal bontatja le >aiz épüle- dísztermében évzáró ünnepi közgyűmunkaközösség megalakítására a szak- niszter rendelete értelmében a rommá tet és ebben az esetben a miniszteri lést tart. A közgyűlést valamennyi
szervezeti székházban. Tájékoztatója nyilvánított épületet le kell bontani és rendelet értelmében joga van a bontás- felekezet templomában délelőtt
10
után a szakszervezet kulturális célki- az anyagot tárolni kell. A mérnöki hi- ból kikerült anyag elhordatásához.
órakor istentisztelet /előzi meg. A köztűzésiéiről beszélt, majd rövid, művészi vatal a rommá nyilvánított házak tugyűlés megnyitó és záróbeszédét tlr.
műsor következett. A műsor keretében
Purjesz Béla rektor mondja. EzenkíBán Sándor, a jéilismert szegedi zongovül felszólal dr. Ditrói Gábor az orraművész szerepelt ezúttal is nagy sivostudományi kar dékánja »Az elvekerrel. Bach—Liszt: Fantázia és fuga,
szett
és visszanyert látás? cimen tart
Mozart ciisz-moll szonátája, Beethoven
előadást. A közgyűlés keretében kerül
Apassáőnataja és Chopin rase-moll schersor az 1945—46. tanévi pályamunkák
zójla gyönyörködtette a közönséget ami
dijainak kiosztására is.
vészi előadásában.

Javult a város zárszámadási mérlege

Sserdán este lói 6-kor érkezik meg
a Szovjet Antifasiszta Ifjoság! Bizottság
küldöttsége Szegedre

Budapesti emeletes híz 15 darab kenyérért

Ötvenkét épületet döntött romba
a háború Szegeden

Rendeljenek el statáriumot
a mezei lopásokra

Felsővárosi gazdaküldöttség a városházán

1 milliárd adőpengö

az Újjáépítési sorsjáték főnyereménye. Sorsjegyek kaphatók:

„Szerencsekerék-sorsjegyiroda,,

osztálysorsjegv-főelárusiténál. Mikszáth K.-utca 7. Gullov ékszerészüzletben. Hozás j alias 12-ónEgész sorsjegys 20 ezer adópengő.

(Szeged, junius 18) Felsővárosi gazdák népes küldöttsége járt kedden
délelőtt a városházán Juhász János
vezetésével. A küldöttség tagjai dr.
Pálfy György főispán, közellátási kormánybiztost keresték fel és a rendkívüli módon elszaporodott mezei lopásokról panaszkodtak neki. Elmondották, hogy Szeged területén, különösen a burgonyaföldeket ciéysm ál-

ják éjszakánként. Még alig fejlődött
ki az u j burgonya, máris körülbelül
trzezer tő burgonyát ástak ki éjszakai tolvajok a szegedi KrumpUföideken. Ujabban a learatott árpát és rozsot is lopjak. Az estefelé keresztberakott gabonának a gazda másnap
hűlt helyét találja. A kukoricával í
még nagyobb bajok lesznek — mou- j
dották a gazdák —, mert a magas

Befőzőszerek
Szeredalnál
Centy M i t á l y - a l o a 3.
é s K á r á s z - u t c a 10.
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Ujabb gyilkos merényletei követtek el
orosz tisztek ellen

Munkásszinjáiszóink
falun

Dorozsma, Sándorfalva, Tápé: 8
nap leforgása alatt ezen a három
helyen vendégszerepelt a móravó.Junius 19.
rosi és kenderfonógyári pártszerve(Budapest, junius 18.) Hétfőn dél- talált ruliafoszlárnyakból, valamint épNemzeti Színház: fél 8-kor „Veszélyes
zetünk kulturgárdája. Sok százaiéra
után féli 5 óra tájban Budapesten az ségben maradt cipőjéről megállapítotfordul*".
menő tömeg hallgatta- és tapsolta a
Olctogon-tér
és
aiz
Edison-kávéház
köták,
hogy
a
merénylő
jóbbmódu
ember
Széchenyi Fílmszinház: 4, háromnetartalmas és változatos
műsort,
zött rövid egymásutánban ismeretlen lehetett.
gyed 6 és fél 8-kor: Frst Diavolo.
amely a) szórakoztatás mellett a
megsebesítettek
A kormány tagjai Szakasits Árpád
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 helyről jövő lövések
rniunkás-paraszit) barátságot, a muinkét orosz tisztet, halálra sebeztek e<r mimsztierelnökhelyettes
elmöfclésével
órakor: Lakodalom és Jubileum.
káskultunát plántálta a falvak néBelvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és orosz tisztet, ezenkívül megsebesítettek kedden délelőtt 11 órakor rendkívüli
pébe.
egy magyar férfit és egy magyar nőt. minisztertanácsot tartottak. A mániszfél 8 órakor: Lila akác.
Megható az a lelkesedés, melHyeí
A főkapitányság politikai rendészeti terelnölchelyettes megemlékezett arról
e két kulturgárda dicséretreméltóam
Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 osztálya azonnal teljes apparátussal ki- a kettős gyilkosságról, amelyet e pilteljesiti hivatását. A főszereplők
szállít a helyszir.ro és az időközben lanatban még ki nem derített merényóráig.
között mégis ki kell emelni a renEgyetemi könyvtár nyitva 9-től délután ugyancsak odaérkező orosz katonaság- lők a Vörös Hadsereg tagijai ellen ködező Suszter Jáinios, Varga János,
gal együtt megkezdte a nyomozást. A vettek el, Szakasits miniszterelnökhe4 óráig.
Kiss Ilona, F. Papp Vera, Hódi, Minyomozás rövid idő alatti eredményre lyettes ugy a saját, mint az egész korMuzeum zárva.
hály, Mison Ilona és Adolf, Bosnyávezetett. A Teréz-körut 15; számú ház mány nevében ezzel az aljas gaztettel
kovies Dezső, Kovács Emil, Pötdi
SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRÁK: feléig rombadőlt padlására felment szemben megvetésének adlott kifejezést
Júlia', Békési Margit, Rózsa' Juha,
nyomozók
megtalálták
a
puskáját
még
és
az
egész
kormány
őszinte
részvétét
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut kezében szorongató földönfekvő me- fejezte, ki. A minisztertanács tárgyalta
Berek Kató, Schüszler Károly, Szűcs
59, Franki József Szent György-tél- 6, rénylő holttestét, amelyet szénné égett, azokat az intézkedéseket, amelyek részJenő, Szilágyi Pál elvtársak nevét.
Juszt Frigyes Petőfit Sándor-sugárut üszkösödő ruhadarabok már alig ta- ben a kellő megtorlásokra alkalmasak,
Biztató jelenség az a meleg szere41, Temesváry József Klauzál-tér 9.
tet, mellyel a falu népe fogadja kulkartak. A nyomozás kétséget kizáróan részbert pedig elejét veszik annak, hogy
turgárdlánkat és az a tudásszomj,
megállapította, hogy a merénylő kezé- ilyen gaztettek megismétlődhessenek.
mellyel a látottakat, hallottakat ma,,
— Ax adÓDeugő juaiut 19-én ben talált puskából adták le a lövéseA - minisztertanács ezután a magyargába szívja. A kapott élvezetekért*
ket. A tettes 18—19 év körüli, közép- csehszlovák lakosságcsere technikai le02,099.000 peegő.
tanításokért hálásain, zenés búcsúzmagas fiatalember volt. A -holttestén bonyolításának módját tárgyalta.
tatóval búcsúzik a falu népe kul— idő járás jelentés Várható időjáturgárdánfctóil: „Jöjjenek el újra!
rás szerda estig: Mérsékelt nyugati
Jöjjenek el gyakran! Jöjjenek jövő
—
jelentkezzenek
a
MaDISz
naz
—
Kéthiy
Anna
elöaaasa
magyar
a
a
vasárnap is!" Hívnak bennünket és
szél, felhőátvonulások, több helyen
mi menni fogunk! Erezzük, hogy
záporeső, zivatar, a hőmérséklet alig nevelők szerepéről- Kéthly Anna, a tért rohambrigádosai. A MaDISz szenemcsak politikánknak, hanem kulváltozik.
magyar nemzetgyűlés alelnöke szer- gedi szervezete felhivja a Szénbáturmhukánknak is komoly talaja
— G orkij -etnifcK bizottsa g
maKutu jdán, 19-én 'este 7 órakor »'A magyar nyász rohammunkáról hazatért tagvan a falvakban.
Budapesten.. A magyar—szovjet mű- 1 nevelő szerepe a kialakuló demokrá- jait, hogy szerdán délután jelentkezvelődési társaság és a Gorkij-emlék—oOo—
bizottság Maxim Gorkij, a nagy orosz ciában* címmel előadást tart a vá- zenek a Vörösmarty-utcai MaDISz—
Tudnivalók
a kereseti-, jővedeközpontban.
iró halálának 10. évfordulója alkal- rosháza közgyűlési termében. Minden
delem-, társulati adóelőlegek, oz ilmából több emlékülést és emlékün- pedagógust és érdeklődőt szeretettei
— A szeged* íodraszmunKasoic űr- letmény adó és a forgalmi adók befinepséget rendezett, illetve rendez Bu- várnak.
napján délután 5 órai kezdettel az zetéséről. A kereskedelmi és iparkadapesten. Az emlékünnepségek alkalJános-utcai Vöröskereszt kór- mara figyelmezteti a kereskedőket és
— Hadiíogoiyposta. Hírek érkeztek Arany
mából megalakult a Gorkij-emlékbiházban műsoros délutánt
rendez, iparosokát a következőkre: 1. A köza
magyar
Vöröskereszthez
az
alanti
zottság.
melyre
szeretettel
vár
mindenkit.
Be- lemény címében felsorolt adók jelenApró Mihály, Bus Anrás lépődíj tetszés szerinti természetbeni
leg félhavonkint esedékesek, tehát ju— Amerikai magyar lapszerkesztő foglyoktól:
Átokháza,
Dubrovszki
László,
Godó
nius első fele után fizetendő adók juelőadása Szegeden. Ezen a héten Sze- Lajos Bérkert-u., Zoltán József Hét- adományok. A rendezőség.
16-án esedékessé váltak és azogedre érkezik Gyetvay Jenő, az ame- vezér-u., Balogh Jánosné Dohány-u.,
— Lopják az ujkrumplit. Török Ist- nius
rikai »Magyar Jövő*
szerkesztője. dr. Vitos Gerő Bethlen-u., Havas Ist- vánné, Szatymazi-utoa 37. szám alatti kat a hónap végéig lehet késedelmi
Gyetvay Budapesten is nagy érdeklő- ván Vitéz-utca, Persztik Ferenc Ja- lakos házának nyitott folyosójáról az kamat-, illetőleg pótlékmentesen bedéssel kisért előadást tartott »Az kab Lajos-utca, dr. Erdy János és elmúlt éjjel ismeretlen tettesek el- fizetni. A pénzügyminiszter éppen azamerikai magyarság helyzete* címen Kiss József 32 éves szegedi lakos csa- vittek 3 zsák morzsolt kukoricát, — ért rendelkezett igy, mert egy előbbi
és ezt az előadást a szegedi Ameri- ládjához, Medgyessy Károly volt kas- Nagy Imre Vásárhelyi-sugárut 73. sz. rendelete szerint a hónap első felé
kai—Magyar Társaság előadássoroza- sai villanyszerelő felesége Tanács Ilo- alatti lakos Udvarán ismeretlen betö- után 16—20-ika között lehetett csak
tának keretében megismétli csütör- na, vagy aki tud róla jelentkezzék a rők felfeszítették a tyukketreceket és késedelmi kamat, illetve pótlékmenfizetni, azonban ennek technitökön délután 6 órakor a szegedi Vöröskeresztnél, Széchenyi-tér 16.
két tyúkot -elvittek, a többit pedig tesen
kailag,
torlódás nélkül nem lehetett
városháza közgyűlési termében. Az
szabadonengedték. Ugyancsak isme- volna eleget
tenni. 2. A fizetést csőérdekesnek Ígérkező előadásra ezúton
retlen tolvajok Külső-Baktón
levő adó jeggyel, —
50.000 adópengőn aluli
is felhívja a társaság minden érdekföldjéről kiásták és elloptak egy má- összeg
pedig legalább egylődő figyelmét és egyben mindenkit
zsa krumplit. ' A rendőrség nyomoz. nyolcad esetében
ivnagyságu papírra
felraszívesen látnak.
a
gasztott illetékbélyeggel lehet telje— Padlásfosztogatót fogott et
— Megrendezik szegeden az oszi Kedden délben 2 órakor a főposta I. rendőrség.
Hétfőn Oláh Pál Cserepes- síteni. Természetesen semmi akadálya
emeletén
ad&pengőjegy vásárlása
Ipari vásárt. A szegedi ipari vásár
sor
13.
szám
alatti lakos padlásáról nincsen annak, hogyha valakinek pl.
közben
a
fal
mellett
levő
magas
iróújonnan megválasztott bizottsága hét75.000 adópengőt kellene fizetnie, s
főn tartotta első ülését Szöhősy Sán- asztalon felejtettem számomra pó- ismeretlen tettesek elloptak egy pár nem akar a bélyegjegyekkei bíbecsizmát, 3 bakaincsot, 3 cipőt, 3 gyerdor 'elnöklete alatt. A bizottság ha- tolhatatlan igazolványokkal a pénz- t mekcipőt.
2 birkabőrt és egy tyúkot. lődni, akkor két 50.000 adópengő érfározatilag kimondotta, hogy még eb- tárcámat. Kérem a megtalálót, való- A szegedi rendőrség
bűnügyi osztálya tékű adójegyet fizessen be, a többletet
színűleg
azt
az
aktatáskás
urat,
akiben az évben újra megrendezi a szeazonnal
nyomozásba
fogott és rövide- az adókönyvben javára irják. 3. A
től
az
adópengőjegyeket
vettem,
hogy
gedi ipari vásárt, amelybe bekapcsosen
sikerült
is
a
tolvajt
kézrefeeriteni kereseti-, társulati adóelőlegek befia
pénztárcát
jutalom
ellenében
jutlódik a kisiparon kivül a nagyipar," a
el hozzám Dózsa Györgyi-utca Hattajer Miklós 18 éves, foglalkozás- zetéséhez most áz adózónak a befizekereskedelem és a mezőgazdaság is. tassa
7, II. emelet 7. sz alatti lakásomra, nélküli fiatalember személyében. A tendő adójegyen (illetékbélyegeken)
A bizottság elhatározta, hogy nyom- vagy
Szegedi Népszava Kárász- tolvaj fiu ugyanabban a házban lakik kivül adókönyvecskéjét kell elvinnie,
ban hozzáfog a nyár végén, vagy az utcai akiadóhivatalába.
, és igy sikerült neki észrevétlenül be- amibe a teljesített fizetést beveztik. 4.
ősz elején megrendezésre
kerülő
I surrannia a padlásra. A rendőrség A forgalmi adókat a forgalmi adóhinagyjelentőségű gazdasági megmozDr. Osváth
Tibor
hírlapíró. I kedden délelőtt átadta a szegedi ái- vatal (pénzügyigazgatás ági épület)
dulás előkészítéséhez.
' ellátmánypénztáránáí kell befizetni.
i" 8w u t i
liiwhwiwihwff * lamtigyészségnek.
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A minisztertanács is m e g b é l y e g e z t e a z aljas gaztettet

Elvesz &it pénztárca

VÁSÁROLJON BIZALOMMAL HIRDETŐINKNÉL
JlOMnClH

S Z Ő R M E F E S T Ő É S KIKÉSZÍTŐ ÜZEM

SZEGED

Tj? vh/PJLjpíf
/ / W W & W i '

> Csongrádi-sugárut 3. Telefon 297.
Központi iroda: Kárász-utca 8. Telefon 238.

Nos hol veszi hát cipőit a z e l e g á n s v i l á g ?
A k á r őszit, tavaszit, b o x o t , bagariát.
Majd m e g t u d o d e titkot, a z o n n a l
leltárom:
•<

Üveges és Stein szalon, Kárász-u. 13.
S z e m e s k á v é t VAJDA
drogéria
legmagasabb napi áron veszünk

MBHBHM

Sf Ühmer. Szeded, Széchenyi-lér 16-

RÉGI VEZETÉS

Ajándéktárgyak
és
dísztárgyah
Csak SZÉKELYTŐL,

Kárász-utca 8. sz.

Kozmetikai

Kárász-utca 12. sz.

cikkek

és

drogok

Hirdessen
a
Délmagyarországban

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

Átutalásokat 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

Hiteleket e l ő n y ö s feltételek mellett
Telefon:

iolyósit.

389.

S e r t é s v á g á s b ó l eredő mlndetmemii
hulladékzsiradékot és olajat, sertéshullét

b é k e b e l i háziszappanra becserélünk
HÁPÉ szappanüzem, Vágóhíd, S z e g e d
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A SzAK

R

T

gondjai

a SzAC-mérüLŐzés előtt
A SzAK-nak a csütörtöki SzAC elleni
mérkőzésre
csapatösszeállitási
gondjai vannak. Baráti, Kakuszi és
Szöc;s vasárnap megsérültek, igy játékuk bizony talain. A három játékos pótlása nag&r .gondot okoz a SzAK vezetőségének. A Szientlőrinc elleni csapatban
előtérbe kerüii Gyúrd®, Galgóczi és Szilágyi', akik jóformában vannak. A vezetőség reméli, hogy a három sérült
valamelyike 'rendbejön csütörtöki®. A
csütörtök reggel Budapestre indluló autóra még néhány jegy kapható Kertesnél Deutsch villamossági' vállalatnál.

Szakszervezett hirek

Hivatalos

közltménvelf

A Magyarorszagí
Könyvnyomda!
Hirdetmény. Az orosz katonai fcaMunkások Egyesülte Szegedi AUltur-; r a u c s n o k s á g á i t a I rendszeresített un.
bizottoaga• Urnapjani megnyíló n y o m - ezab a<imozgási igazolványokat, méta tv anykiáilitasara ezu on is meghív- , i e y o r o S z | s m a | y a r
£Iven v o l t a k
ja az oaszts szakszer vezetek tagjait. k i álütva. - az orosz katonai paKeri, bogy lehetőleg csoportokban te-1 r a n c s n o k s á g rendeletére azonnal be
fo^
^ V ' 0 ! ^ P ae kl ihni€v ok m a v á r o s l a k o s "
S
, ^
fc^olvftny
» *
vasarnap pccug .gesz birtokaban van, hogy ezen igazolnap biztosítva van.
ványt három napon belül az J. fokú
A Szakszervezeti Bizottság fediivja a közig, hatóságnál városi bérház II.
munkanélküli kazánkovácsokat, ácsokat, em. 19. sz. alatt szolgáltassa' be. A
szerelőmunkásokat és közponn fűtéssze- város külterületén lakó az igazolványt
relőket, hogy viaéare (Amiasiüzito, Ko- három napon belül a külterületi I.
mái om m.) való munkabaáilnas céljából fokú közig, hatóságoknál tartoznak
a szakszervezet titkári irodajában jelent- beszolgáltatni. Az állami és városi
kezzeneK junius 15-ig.,
hivatalok, valamint üzemek, vállalaA magánalkalmazottak szakszervezete tok és egyéb intézmények az alkalfelhívja a Hadartak ügyeimét, hogy a kol- mazottaik birtokában levő igazolválektív szerződések enelméoen a magan- nyokat saját kebelükben gyűjtik öszalKalmazoitak mindenkor eióre es egy osz- sze és azt három napon belül a fent
szegben tizetendoK. A hétközi G. F. eme- megjelölt helyen kötelesek beszolgállesek es a kalória fizetesenek esedékessége tatni. Dr. Antalffy h. polgármester.
csütörtök. Felhívja tovaooa a szakszerve
zeii, az u. o. tag és bizalmi kartarsakat,
Hirdetmény. A magyar kormány a
hogy altandoan eiienönzzék a kifizetések csehszlovák
kormánnyal történt megpontos idejét.
állapodás értelmében felhívja
MaA földmunkások és kisbirtokosok szer- gyarország földmives lakosságát, vavezete 19-en, szerdán deiétan 5 crakoi lamint ipari és bányamunkásságát,
vezetőségi üJesitait a szakszervezeti szék- amely a csehszlovák—magyar lakosházban.
A házfelügyelők szakszervezete 20-án,
csiuöi tökön ueieiott 9 oraitor veze>osegi
ülést tart a szakszervezeti szekhazban.

ságcseréről Szóló egyezmény alapján
az átköltözésnél tekintette jön, hegy
az összes mezőgazdasági munkálatokat azzal a gondossággal végezze toí,
amelyet a földművesektől mindenütc
megkivánnak. Az ipari és bányamunkásság ugyancsak végezze kötelességgel munkáját. A munkák elmulasztása az általánosan érvényes rendelkezések alapján büntetteiik. Felhívja
a magyar kormány az áttelepülők figyelmét arra is, hogy a Szlovákiába
való költözésre történt jelentkezésükkel még nem váltak csehszlovák állampolgárokká, ezért a terménybeszolgáltatás, valamint egyéb kötelezettségük továbbra is kötelező rájuk
nézve. A magyar kormány hangsúlyozni kívánja, hogy tévedésen alapul
az a felfogás, amely szerint a magyar-csehszlovák lakosságcsere keretében Szlovákiába költöző személyeket, mint csehszlovák állampolgárokat, a magyar kormány e rendelkezései már nem köteleznék.

Ma ifjúsági labdarugó villám tornaMa délutáni 5 órai kezdettel a Vasutasa
stadionban hat szegedi ifjúsági csapat
között villámtorna leszi A résztvevők
2x15 percen' küzdelmeket vivnak. Sorsolás: 5 óra: Móra?—SzMTE (Kamasz),
fél 6 óra: Tiszai—SzAK (Adányi), 6 óra:
Móra—SzAK (Molnár), fél 7 óra: Szegedi MTE—Tisza (Barcs)', 7 óra: SzAK
—SzMTE (Priszliniger), fél 8 óra: Móra
zsírért k a p h a t ó
—Tisza (Cli'ányi). A villámtorna győzf C A | A txéalsereskedS
tese csütörtökön a Rendőrökkel játszik.
w t í H L H Zrínyi-utca 4.
A Fradi autókaravánnal jöo Szegedre. Vasárnap délután 6 órakor
kerül sorra a Vasutas- stadionban a
SzAK—Ferencváros Tizek Harcai; mérkőzés. A Fradi-mérkőzés mindig csemegéje volt a szegedi, közönségnek és
nagy érdeklődés kisérte. A nagy összeK AüiU
Sallcll, befőzőpapirok, káli , borotva-,
csapásnak különlegesen érdekes clőFoglalkozás
házi-és pipereszappanok. Piroscégtábla,
ménkőzése is leez. Ugyanis 4 órai kezSZERDA, junius 19.
,
. _„ . . , ,,, ,,
, ,
Tisza Lajos-körut 53.
dettel a budapesti játékvezetők válo6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna,'
SzaboSegedet adandó munkára
gatott csapata mérkőzik a déli kerület
SaJicíf, hóJyagpapir, celofán, káliszapk i + férfi munkabsn is jár- pan Piroscégtábla, Tisza Lajos-körut 53.
válogatott (játékvezetőivel, Mindkét csa- 7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20: Reg-' leveszek,
tas. Bus páter-u. 28. I. e. bal.
geii
zene.
8.00:
Előadás.
8.15:
Hanglepatban siók „nagy ágyú" szerepel. A főAianyál, ezüstjét a régi bizalommal
Regyakoroit hcgesziömunxást azon- hozhatja ismét dr. Berényiné ékszerészhez,
városi játékvezetőkkel Szegledre jön mezek. 9.00: igju Farkas Gyula cigányzenekara
muzsikál.
10.00:
Hírek,
10.10:
nali
telepesre
felveszek.
Barna,
Rigó-utca
cte. Ábray Zisiigmond, a játékvezetők elKlauzál-tér 9nöke is. A Ferencváros-szurkolók nagy Górdonkaszóiók. 10.30: Rádióiskola. 12 38. szam.
Gyermeksportkocsi uj, élelemért, fáóra:
Déli
harangszó,
hirek.
12.15:
Berg
autófearavánmal jönnek Szegedre.
14 éves fiu (anyára kimenne könnyebb ért elesei élhető. Boszorkánysziget-utca 45.
Lik zongorázik. 12.40': Előadás. 13.C0: munkára.
Horváth
Mthaly-u.
3.
Házmester.
A szegedi úszók fölényes győzelme. Részletek magyar operettekből. 13,30:
Nyári zakó, szürke férfiöltöny, nöi
Az SzMTE vasárnap délután tartotta Előadás. 13.45: Iskolai énekkarok. 14.00:
Magányos úriember vagy idősebb tavaszikabát eladó, elcserélhető. Szücsklubközi úszóversenyét a Szentesi Máv- Vöröskereszt-közlemények. 14.20: Jazz. házaspárunk nazvezetését vallatom. Beteg uíca 12.
vai, amelyen fölényes győzelmet ara- 15.15: Rádióiskola. 15.55: Müsorismer- melle ápolónőnek is elmennék gyakorlatAranyat legmagasabb áron veszek.
tott. Eredmények: 50 m béka mell: 1. te.és. 16.00: Hirek. 16.10: Miké Her- tal vidékre is. „Megbízható" jeligére kiaSzelei Bela, Oroszlán-utca 5. Óra és ékSzékács (Szentes) 50.2, 50 m gyermek máin Magda orosz népdalokat énekei. dóba.
szerjavitó műhely.
gyors: 1. Bodor (Szeged.) 32.6, 100 m 10.40: Elibesziéiés. 17.00: Piár-thiradló. 17
iii gyors: 1. FalUdi (Szeled) 1:10, 100 óra 10: Petőfi napjai!. 17.40: Mende Erc s e r e
m fiu hát: 1. Ökrös (Szeged) 1:32, 200 zsi énekek 18.00: Hirek. 18.05; Vörösl a k á s
m ifi gyors: 1. Lerner (Szeged) 2:43.1, kereszt-közlemények. 18.15: IdegennyelAmerikát vevő Holland-Philips nagyV
50 m béka gyors: Szmiklárai (Szeged) vü könyvszemle. 18.30: Raoul) Wallenr
Zsírt, szalonnát, lisztet, fát.'adok szoba42.1, 100 m fiu mell: 1. Csiszár (Sze- berg emlékezete. Helyszíni közvetítés feljesitmenyü modern rádió élelemért el- konyhás lakásért Berlini.kőrut 34 I. em. la.
cserélhető.
Hétvezér-utca
33.
ged) 1:35, 100 in szenior gyors: 1. Ke- a Zeneművészeti Iskola naigyterméből.
Alsóvárosi 2 szoba, előszoba, konyAprított akáctmkot dohányért Árvízméndi (Szeged) 1:03.2, 50 m gyermek Közben 19.30: Hirek, sporthírek. 20.50:
hás lakásomat (állatot lehet tartani) elmell: 1. Aradi (Szeged) 42.2, 50 m gyer- Hirek és krónika orosz nyeiven. 21.00: utca 23b.
cseré'ném 1-2 szobás komfortos belváromek hát: 1. Aradli (Szeged) 42.4, 100 m Műsorismertetés. 21.05: VöröskeresztiEgy ló elcserélhető Dózsa-utca 127. sival. „Alföldi-utca" jeligére.
leány hát: 1. Dobó (Szeged) 1:56.6, 100 közlemény ek. 21.15: Fontos kérdések — Tápe.
m leány mell: 1. ' Timótity (Szentes) érdekes válaszok. Előadás. 21.30: HangKorpát, szárított cukorrépaszeletet
1:45.2, 100 m hölgy gyors 1. Littome- lemezsk. 21,50: Hírek és krónika angol adok
KfstSnfiélék
Iáért Somogyi u. 6. II. em. J.
riczky (Szeged) 1:19.2, 4x50 m gyermek nyelven. 22.00: Hírek. 22.20: Tánczene.
Hölgyfodrészielsserelés elcserélhető
hát 1. Szeged 2:23.4, 3x50 m női ve- 22.50: Hirek éa krónika francia nyelBőrkabátok javítása, festése szakgyes váltó 1. Szeged 2:21.2, 7x50 m sze- ven. 23.00: Napi hirösszefoglaló. 23.10: élelemért, eidekicdni lehet Tasnádi ka- szerűen i észül Csordás bőrruha készítő
lapos Feketesas-utcan.
nior gyorsváltó 1. Szegedi 3:38.4. — Ví- Tánczene.
mesternél, Szent Miklós-utca 7. Felsővázipóló: SzMTE—SzMAV 9:3 (3:0). Az
Rézgálicot adok kukoricáért, zabért, rosi templom mögött.
izgalmas, iramós mérkőzésen a szegeugyanon eiös 4 éves lo, homokfutókocsi
Házasságokat legnagyobb diszkréció
diek fölényes -győzelmet arattak. Góleiaao vagy elcserélhető Apáca-u. 11.
mellett
létrehoz Palai lmréné, Szentes,
Közellátási közlemények
dobók: Szaniiszió (6), Maróid, Berde,
3 igásié elcserelhetö borért, termény- Klauzál-u. 5. Valaszbélyeg melléklendő.
Kiss, ill. Wolf (3).
ért és disznóért. Fulc tabornok-u. 7.
Hatvanéves magas, barna vendéglős
] Gyüjtckeresktdői kijelölés. A terfeleségül venne fess. szőke 45-50 éves
ményiorgalom miniszteri biztosa az
jólfőző, szorgalmas, inleligens asszonyt,
f 1946. juiius 1. után beszolgáltatásra
p A f t T B i i i a i i
ki vendéglőhöz kedvet érez, eseileg benő| kerülő mezőgazdasági termékek íelvásülne, fényképpekkei ellátott leveleket
j sár.ására a szegedi MunkásszövetkePártnapok a kerületi és üzemi
„Minden van" jeligére kér.
1
kg
zsírért
1
kg
cukrot
cserélünk
1946.
; zefcet gyüjtőkereskedőül jelöLe ki. A
pártszervezetekben
junius
21-ig.
Hasiparosok
Szövetkezete,
Élethű miifogak, foghúzás, fogtömés
kijelölés alapján jogosult:
Szeged,
Tárgy.: A Dózsa-forradalom (kultu- <Hódmezővásárhely
Szeged-Közvagóhid.
felelőséggel kés<ül. Rácz Géza fogász,
városok és Csonrális páxtnap).
Mikszáth Kálmán-utca 12,
grád vm. területén a szegedi MunJunius 19, 7 órakor:
kásszövetkezet a beszolgáltatásra keSzép menyasszonyi ruha kölcslin adó.
Nynlketrecek,
nagyhozamu
fajtiszta
Belváros I. előadó PászthV Mária
rülő termények felvásárlására. Köz- angOrák, belgák eladók, elcserélhetök Bocs- Tisza Lajos-kőruí 44. 1. 3.
Belváros II. előadó Laczkó István ellátási hivatal.
kay-u. 4. II. jobb.
Major Akos gyorsíróiskolájában taFelsőváros előadó Bányász Imre
Férfikerékpár jó állapotban és egy nuljon gyorsírást, gépírást, helyesírást.
Rókus előadó dr. Papp Imre
A közellátási miniszter 21.600—1946
Bocskai-utca 4- Előkészítés vizsgákra.
Móraváros előadó Balla Ferenc
K. M. sz. alatt rendeletet adott ki, bőrfuvó pénzeit és élelemért elcserélElveszett zsák a motoromról, Balla
hető
Rácz
Lajos
kovácsmester
DélibábAlsóváros előadó Enczi Endre
mely szerint minden gazdálkodó, aki
Illés kiszombor címzésű. Megtaláló bor
8 órakor:
akár szántó, rét, legelő, kert, szöllő utca 2.
Osomoigyitelep előadó Berár D.
Arany karikagyűrűt adnék 2 használt jutatom ellenében adja le Szent Ferencvagy erdőterületen gazdálkodik, beleutca 9. Tárnáinál.
Ujsomogyiteíiep előadó Gergely A.
értve az újonnan földhözjuttatottakat kerékparkülsőért Lugos-u. 12a.
Újszeged, 7-kor .előadó Berek Ilona is, köteles legkésőbb junius 25-ig a
KI tnd 18 éves fiamról, Zeisler PéterA zsit hivatal megbízásából 1 kiló
J ózseffőherce gtelep, 5-kor előadó
közellátási hivatal gazdaosztál^ánál az zsirért 1 kiló fehér kristálycukrot cseré- ről, kii 1945 juniusban Langsberg am Lech
Forbáth GyörgJ/
összeállított igazdaiajstrom adatait meg- lünk 21-én délig. Központi Huscsarnok, angol táborban láttak. Mint deportált,
transporttal, került oda s ott felszabadult.
Egyetem fél 7-kor előadó Krajkó A. tekinteni és a- művelésük alatt álló Széchenyi-tér 11,
Ki róla bármit tudna, kérem ér.esitsen I
Községi élélmiszer, 5-kor előadó földterület nagyságában történt esetleZeisler lmréné Szeged, Oroszlán-utca 3.1.
dr. Bánfalvi Gyute
ges változásokat, vagy téves bejegyzéA d á s-v é t e l
Junius 21:
seket ©zónnai helyesibittet'ndi. AmennyiTeherautóval fuvaroznék hétvégéig
Postások, 4-kor Halász György
ben a gazdálkodó ezen kötelességét elinnen Budapest, Mosonmagyaróvárig. FaBélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget ragó-utca 14 Bakacsiék.
Gyufagyár, 2-kor: Berár Demeter
mulasztja, a besizolgáltatási kötelesség
Újszeged! kender, 1-kor Tombácz I. nagyságát hivatalból állapítják meg és veszek. Faius bélyegkereskedés, IskolaPiik-szalámi, 3-kor Forbáth Gy,
az igy összeállított gazdalajstrom ada- utca 29, fogadalmi templommal szemben. Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDORUjszegedi ládag'/ár, 3-kor Trischlter tait semmiféle utólagosan felmerült paGyermekkocsira való gumik, autóFelelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
Ferenc
nasz állapján megváltoztatni, vag^ mó- gumi, saller kapható Vidra-utcai kerékKiadja:
Szőregi petróleum, 4-kor Koloszár B. dosítani nem leheti. A gazdaíaóstrom párosnál.
Dohánygyár, 3-kor Perjési László
alapján., a .beszolgáltatás teljesítésére
HÍRLAPKIADÓ KFT
Foltos a gumija ? Gondoljon a nyárra,
Kendergyár, 3-kor Dániel György
és a földterület nagyságának igazolá- vegyen nyersgumiragasztót a Vidra-utcáSzerkesztőség: Jókai-utca 4
sára minden gazdálkodó u j „BeszoLgál- ban a kerékpárosnál. Üveget tessék hozni.
Gázgyár, 4-kor Füzes János
Telefon: 493 és 103
tatási llap'Got (gazdakönyvet) kap, ameTisza-ma'.om fél 4-kor: Krajkó A.
250 kbc. B ockburn motorkerékpár elAz MKP kisiparosok és kiskereske- lyet a cséplés megkezdése előtt okvet- adó, Attila-uíca 8. Koncz.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6
dők csoportja 21-én, pénteken délután lenül át kell venni, mert ©nélkül semTelefon: 325
350 kbc. Mérai motorkerékpár eladó.
6 érakor vezetőségi ülést tart Kálvin- miféle termény el nem csépelhető.
A
HÍRLAPKIADÓ
KFT NYOMÁSA.
Közellátási hivatal gazdaosztály. Hóbiáitbasa-utca 38.
tér 6. szám alatt.

Koksz

APRÓHIRDETÉSEK

ALLAMI CUKORCSERE!

