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Szeptember végén irják alá
a békeszerződéseket
A béketárgyalások munkarendje
A világ érdeklődésének középpontjában, ma kétségtelenül a közelgő békeértekeziet áll. Párisi' jelentés szerint
a békeérteke zlet szabályzati tervezetét
is már kidoigozták, amely szerint az
értoloezlet egyes bizottságaiban, elsősorban a hat ármegállap í tálsi bizottságban csak azok a hatalmak vesznek
részt, amelyek hadiáliapotban, voltak
azzal az országgal, amelynek határáról
a bizottság tárgyak A juliiua 29-én kezdődő békeértekezlat félhivatalos megítélés szerint szeptember 3-ig vagy 4-

ig tart. A hivatalos megnyitás után, a
munka súlypontja a bizottságokban
lesz. A 21 nemzet! értekezlete után azonnal újból összeül Páriisiban a négy kütt
ügymiirmszterBk tanácsai, hogy megszövegezze az Olaszországgal; Bulgáriával,
Romániával, Magyarországgal és Finnországtgial kötendő békeszerződést. Diplomáciai körökben ugy vélik, hogy a
békeszerződések aláírására szeptember
23-ika után kerül sor. Ezen a napon
ül össze az Egyesült Nemzetek közgyűlése.

Hogyan működik a békeértekezlet?
A négy külügyminiszter ügyviteli'
javaslatai nem kötelezőek az értekezletre. Egyszerű többséggel megválaszthatják, vagy elvethetik a javaslatot.
H^t az értekezlet magáévá teszi a külügyminiszterek javaslatát, az eljárás
a következő lesz: A teljes ülésen, a 21
nemzet képviselői vesznek részt. Mihelyt az értekezlet megkezdi munkáját, a négy külügyminiszter által előkészített hékeszerződési javaslatok a
teljes ülés elé kerülnek. Öt földrajzi
albizottság külön-külön
foglalkozik
K,
száy, ÜÍL.,,,,1'
. ..u.
Eulgár'z,
Románia és Finnország
kérdéseivel.
Ezenkívül 4—4 munkabizottság is működik majd. Ezek közül az első jogi, a
második 'katonai kérdésekkel foglalkozik, a harmadik az olasz békeszerződés
gazdasági kérdéseivel, mig a negyedik
a többi ország gazdasági kérdéseit vitatja meg. Az általános bizottsági feledá'.a, hogy összehangolja az albizottságok és a teljes ülés munkáját. Az áltálános bizottságban mind a 21 nemzet
képviselője részt vesz. A 9 albizottság
jelentést fcészit a teljes üiés számárai
A döntéshez kétharmad szótöbbség lesz
szükséges, de a kisebbségi érdekeket
is a teljes ülés elé terjesztik. A bizottságok véleményét ezután a tel'jes ülés
vitatja meg'.
A teljes üllés is kétharmados szótöbbséggel hozza meg a határozatokat.
Moszkvában a Szovjetunió,
Anglia
és az Egyesült Államok külügyminiszterei ugy határoztak, hogy ezek a, döntések kerüljenek vissza a nagyhatalmak külügyminisztereihez, akik megfogalmazzák a békeszerződések végleges szövegét. E szerződéseket ezután a
21. nemzet elé terjesztik, úgyszintén az
érdekelt ellenséges államok elé is. A
békeszerződések
nyomban
érvényre
emelkednek, mihelyt a legfőbb szövetségesek ratifikálják azokat. A magyar,
román és bolgár békeszerződés tehát
nyomban érvényre emelkedik, mihelyt
a Szovjetunió, Anglia és Amerika, a r

olasz békeszerződés pedig, mihelyt az
említett 3 állam és rajtuk ikivül még
Franciaország is ratifikálja.
A külügyminiszterek csütörtöki ülésén Byrnes amerikai külügyminiszter
Németország kérdésével foglalkozott.
Kifejtette, hogy Németország ellenőrzését é s megszáliását még hosszú
időre ferm kell tartani. Moiotov elvt á r s a jóvátétel, kérdésérőt Deszélt
és hivatkozott a yaitai megállapodásra, amelynek értelmében Németországnak 20 milliárd dollár
jóváté"
xef* i'vpín?e é« enne.1' tetet; P
szovjetuniót illeti. Bymes válaszába;
megjegyezte, hogy ez a
jóvátételi
összeg megállapítása olyan időszakbán toriéni, amikor a szövetségesek
még nem tudták megállapítani Németország fizetési képességét. Ugyanezen a vélemény en volt Bevin is, m a j d
a jóvátétel kérdéséről szóló vi á t megszakitocták.
,
t ,
Ezután Bevin külügyminiszter Németország jövendő ha-árainak megállapításáról beszélt. Byrnessei együtt
a r r a az álláspontra
helyezkedtek,
hogy a Saarvidléklet
Franciaország
igazgassa addig is, amig Németország
nyugati' határait véglegesen megállapítják. Ezután a különböző németországi megszállási övezetek erőforrásainak összeegyeztetéséről tárgyaltak. Ugyanis amig az egyes övezetekben fölösleg jelentkezik, addig m á s
öivezeteioen az országnak hiánya van.
Bvrnes szerint az lenn® a segítség, ha
Németország gazdasági megszervezését központi igazgatás alá vonnak.
A külügyminiszterek csütörtök délutáni ülésén elhatározták, hogy szombaton befejezik a konferencia jelenlegi
ülésszakát. November hónapban ismét összeülnek a német kérdés megvitatására. Felmerült annak lehetősége, hogy vizsgálóbizottságot küldenek Németországba az ország demiÜtarizálásának ellenőrzésére.

Elfogadta a minisztertanács
az uj lakbérszabályzatot
K i s l a k á s o k után a z a l a p b é r 4 0 - 4 5 s z á z a l é k á t k e l l fizetni
Rézgálichitelt k a p n a k a törpe szöllőbirtokosok
(Budapest, julius 12.) A pénteki, minisztertanács elfagad'ta ai lakbérele szabályozására vonatkozó rendeletet. A
rendelet az 1939 szeptember elsején érvényben vollíj tiszta lakbérekből indul
ki. Ez az alapbér. Az alapbérnek ott,
ahol 1939-ben nem fizettek lakbért, a
hasonló bérleményért pengő értékben
általában fizetett bért kell tekinteni. A
lakbérek a következőképpen alakulnak;
Egyszobás lakás bére az alapbér 40
százaléka, 2 szobás lakás bére az alap-

u r a : 2 0 . 0 0 0 adópengó
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lékkai magasabb bért keli fizetni. Az
alapbér annyiszor 10 százalékkal magasabb összegét kell fizetni, amennyi
albérlő vagy önálló keresettel biró más
szernél1/ 'lakik a lakásban,. Ez a, rendelkezés a bérlő házastársára, lemenő
vaigy felmenő rokonéra, továbbá ezek
házastársadra és lemenő vagy felmenő
rokonaira, valamint a háztartási alkalmazottakra nem vonatkozik.
A rendelet rendezi a megosztva
használt lakások bérét. Lakásnak nem
minősülő helyiség béra helyébe aizi
alapbér 75 százalékát keli fizetni. Az
ilyen helyiség bére az alapbér 100 százaléka,, ha a bérlő a helyiségeit részben
ad,bérletbe adta. A lakásnak nem, minősülő helyiségek bére szabadon, állapítható meg, ha a bérlő a helyiséget egészen albérletbe adta vagy ha az épület 1945 január elseje után, épült. A
használatlanná vádit helyiségek ultién a
bért megfelelően, csökkenteni kell. A
közüzemi költségek, a háztulajdonost
terhelik, hasonlóan a ház rendben és
tisztántartásával kapcsolatos
költségek iS.

NAPILAPJA

A házfelügyelői dij az esedékes bérösszeg 2 százaléka. A szemétpénz a lakásnak minden szobája után
havonként 50 fillér. A kapunyitásért éjfél
előtt 10, éjfél után 20 fillér kapupénzt
kell fizetni. Az éjjeli munkát végző lakók éjfél után is csak 10 fillért fizetnek.
A lakás vagy más helyiség bérét
mindig előre kell fizetni, az illető hőn a p ötödik n a p j á n a k 18 órájáig. Az
1946 szeptember és október hónapokban az egy hónapra eső bér két
egyenlő részletben fizethető. Az első
a hónap 12-ik, a mások a hónap 25-ikl
napjának 18 órájáig.
A rendelet a felmondási jog korlátozására vonatkozó jogszabályok hatályát nem érinti. A rendelet 1946
augusztus elsején lép hatályba.
Ezután a minisztertanács az iparügyi miniszter előterjesztésére a törpcszőlőbirtokosok rézgálic szükséglete
kielégítésére hitelt folyositott. Ugyancsak elfogadta az iparügyi miniszter
előterjesztése álapján a
Magyar—
Szovjet Bauxit-Aluminium RT és a
Magyar—Szovjet Nyersolaj RT alapszabályait.
A belügyminiszter
előterjesztése
alapján pedig hozzájárult ahhoz a
rendelettervezethez, amely a kitelepített svábok állampolgárságuknak a
kitelepítési naptól való
elkobzását
szabályozza.
A minisztertanács ezután még a
stabilizációval kapcsolatos több rendeletet, m a j d folyó ügyeket tárgyal.

Harctéri jelentés
az élelmlszerfrontrél
Az irányárak eltörlése után megjelent
az áru a szegedi piacon
(Szeged, julius 12) A piaci helyzet
napról-napra u j képet m u t a t és nemcsak a vásárlóközönségnek, de
a
piacbiróknak és a szegedi gazdasági
rendőrség nyomozóinak is egyaránt
sok fáradtságot, nehézséget okoz. Az
irányármegállapitó-bizottság i behozatal növelésére péntekre nem állapította mieg a piaci irányárakat és ez
valóban eredményre
is
vezetett,
amennyiben valamivel több árut hoztak be a piacra, de ezt viszont jóval
magasabb áron árusították. A Tisza
Lajos-köruti piacon a piaci árusok
100 ezer adópengőt is elkértek egy
zöldpaprikáért és ugyanannyi volt egy
tojás á r a is. Egy fej káposzta 500
ezer adópengőbe került, a tejnek pédig 200 ezer adópengő körül j á r t literje. A karfiol, alma és barack kilója ugyancsak 200 ezer adópengó
volt.
< /
Nagyobb forgalmat azonban inkább
csak a Tisza Lajos-köruti piacon lehetett tapasztalni és a Valéria-téri
cserepiacon. A Marx-téren, ahol a
termelők pénzért árusítanak, alig-alig
volt kínálat és jóidéig csak egy paTasztkocsi álldogált ott.

Mnnkábao a gazdasági
rendőrség

A szegedi rendőrség gazdasági renbér 45 százaléka, háromszobás lakás
bére az alapbér 50 százalékai, 4 szobás dészeti osztálya erélyes kézzel igyelakás bére az alapbér 60 százaléka; öt kezett pénteken is rendet csinálni a
és érinél több szobából álló lakás bére piaci és piackörnyéki, feketézők, lánaz alapbér 100 százaléka.
Ha a lakásban állandóan, lakó sze- colok körében. A déli órákban Soős
mélyek száma a háztartási alkalmazót- Ferenc rendőrnyomozó főhadnagy vetalt nem számítva, a szobák számánál zetésével Lőkös József Mikszáth Káleggyel kevesebb, aa alapbérnél öt szá- mán-utcai »Riadó-csárdájában<
tarzalékkal,, ha kettővel kevesebb, az
tottak
eredményes
razziátA
nagyforalapbérnél 15 százalékkal, ha hárommal kevesebb, az alapbérnél 30 száza-gatmu vendéglőbe ugyanis beszivárog-

tak »munkaután« az
úgynevezett
»»Ket ing-piac* cigarettaüzérei és feketézői is. A rendőrség meglepetésszerűen itt rajtukütött. Lezáratták az
a j t ó k a t és valamennyi bentlévőt igazoltatták. Mindazokat, akik bejelentőlappal és munkaadójuk áltax kiállított
igazolvánnyal nem tudták m a g u k a t
kellőképpen igazolni, előállították a
rendőrségre, A fél órán
Keresztül
tartó razzia eredményeként mintegy
husz személyt állítottak elő, de ezek
közül kihallgatásuk után tizennégyet
szabadlábra engedtek. A többi hatot,
közöttük egy nőt is, tartós közmunk á r a utaltak.
|

ííiógy a gőzös Budapestre,
— de láncolób Délből
A szegedül rendőrség gazdasági rendészeti osztályának nyomozói egyébként igazoltatásokat végeztek a nagyállom,ásom is. Ebnek során igazoltattak
egy nagy csomagot cipelő, gyanúsam
viselkedő embert is. Az igazoltatott:
Szamosvári András somogtyitelepá lakos 25 kiló sózott szalonnát akart engedély nélkül Budapestire szállítani. A
további igazoltatások során egy fiatalkora fiúnál 10 kiló zsírt fedeztek fel.
A ffiu kihallgatása sorain bevallotta,
hogy a zsir is Szamosvárié és ő csak
az értékesítésben segített. A gazdasági
rendőrség mindkettőjüket azonnal őrizetbe vette. A fjfcetéző gyerek előállítása közben 100 cigarettával megakarta vesztegetni az egyik nyomozót, hogy
engedje szabadon, de természetesen
eredménytelenül. Részletes kihallgatásuk után rövidesen átadják őket a szegedi államügyészségnek.
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Adópengőben állapították
a postai díjszabást
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DELMAGYARORSZAG
meg

(Budapest, julius 12) VA hivatalos lap
mai számában közölt kormányrendelet értelmében mától kezdve adópengőben állapítják meg a posta, távíró,
távbeszélő és rádió díjszabását. A
belföldi levél dija heiyben 10 ezer adópengö. vidékre 30 ezer adópengö, külföldre 80 ezer adópengő. A levelezőlap belföldön 10 ezer, külföldön 50
ezer adópengő. Az 5 kilós postacsomag szállítási dija 60 ezer adópengő

Félmillió tagja van
a szovjet-magyar művelődési
társaságnak
(Moszkva, julius 12) A Tass-iroda
budapesti jelentése beszámol a mag y a r - s z o v j e t művelődési
társaság
most
t a r t o t t első kongresszusáról
Részletesen ismerteti Háy Gyula, a
t á r s a s á g főtitkárának jelentését és
megállapítja, hogy a társaságnak' jelenleg 500.000 t a g j a van.

Terhelő vallomások a fasiszta
magyar képviselőház volt elnökének bünperében

(Budapest, julius 12) Pénteken délelőtt Budapesten a népbiróság folyt a t t a Tasnády-Negy András
volt
igazságügyminiszter és képviselőházi
elnök, háborús főbünös bünperének
tárgyalását. Lukács Béla a MÉP volt
elnöke és Hori István nemzetgyűlési
naplószerkesztő terhelőén vallott
a
tárgyalás során. Ugyancsak terhelő
adatokat szolgáltatott Wecsenmayérnek a Sztójay-perben tett vallomásából felolvasott részlet és egy képviselőházi naplórészlet is. A tárgyalást
hétfőn folytatják.

Szeged az első vidéki város,
ahol bemutatják a szovjet
egészségügyi kiállítást
tSzeged, julius 12; A Magyar Nők
Demokratikus Szövetsége rendezésében julius 14-én, vasárnap délelőtt 10
órakor a Szövetség Tisza Lajos-körut
57. szám alatti székházában
nyiJUc
meg a szovjet egészségügyi kiáMcás.
A Nőszövetség közbenjárására sikerült elérni, hogy Budapest után Szeged az első vidéki város, ahol ezt a
hatalmas anyagú nagyjelentőségű kiállítást megrendezik.

A világ- vihara elsodort
— mondotta Mihajlovics
az utolső szó jogán

Jön !

Jön!
A l-gujabb filmoperett

Csak a papa
m e g n e tudja!

SZÉCHENYI FILMSZÍNHÁZ.
(Belgrád, julius 12.) MihiajLovics Dra- len volt irántam. Örvénybe kerültem,
asa az utolsó szó jogián védekezett a amelyből nem tudtam kijutná. Sokat
szerdai tárgyaláson. Korábbi vallomá- akartam, sokba belekezdtem, de a visait mogmiásitvai arra törekedett, hogy lág vihara munkámmal együtt elsoA Kommunista Párt
a legfőbb felelősséget beosztott pa- dort".
szabadtéri h a n g v e r s e n y e
rancsnokaira hárítsa s imagát az eseAz állami legfelsőbb bíróság elnöke
(Szeged, julius 12.) A Magyar Kommények áldozatának tüntesse fel. Vé- bejelentette, hogy Mihaijlovics és 23 munista:
Párt Belváros I. szervezete judekező beszédé végéni Mihajlovios ezt bűntársa ügyében hétfőn délelőtt hi!r- lius 16-ám, kedden este 8 órakor „Muzsikáló nyári est" címmel szabadtéri
monda'.ta: ,A sors mindenkor k e g y e t • ^ e t i k ki ez Ítéletet:.
hangversenyt rendez a Széchenyi-téren
a Szegedi Nemzeti Színház müvészegyüttesébek és zenekarának közreműködésével. A zenekar kiemelkedő számai; Wagner: Tannhausen nyitánya?
Bizet; Carmenból a közéjnek és a ba' (Budapest, julius 12) A földmüvelés- részesíthető vetőmag juttatásban az lettzene, Strauisis: Denevér nyitány, Kék
ügyi miniszter rendeletet adott ki a a gazdálkodó, aki a korábban jutta- Duna keringő, Rossini: Sevillai bornyitány, Wagner: MeaíerdaInokok
szántóföldi vetőmag, illetőleg vető- tott vetőmag visszafizetésére vonat- bély
előjátéka és Berlioz Rákóczi indulója.
magvásárlási hitel juttatásáról.
A kozó feltételeknek önhibájából nem A zenekari számok közben Darvas Iborendelet értelmében 1946-ban
vető- t e t t hiánytalanul eleget. Az a gazdál- lya Proch; Varaitiiókat adja elő. Nádas
mag juttatásban, illetőleg vetőmagvá- kodó, aki vetőmagjuttatásban kiván Tibor Mozart Filgaró házasságából:, SiJózsef a Carmenbőli a Virágs á r l á s á r a szolgáló hitelben részesít- részesülni, köteles igényét az illetékes mándy
áriát, Érdy Pál pedig a Torreádor behető a rendlelkezésre áJIó keretén bé- községi, illetve városi termelési bizott- lépőjét énekli. Szerdahelyi' László HuJüi az a gazdálkodó, akinek elemi kár, ságoknál bejelenteni. A bejelentést bay 14. csárda jelenetét ad ja elő hegerendkívüli rossz termése miatt ele- őszi vetőmag j u t t a t á s a tekintetében dűn. A hamgversienyt Vaszy Viktor és
László dirigálják. Belépés díjgendő vetőmagja nincs, vagy aki a iegkésőbb 1946 augusztus 15-ig, ta« Vánaic?,'
talan.
földreform során juttatott földön 1946. vaszi vetőmag j u t t a t á s tekintetébea
évben kezdi meg a gazdálkodást. Nem pedig 1947 j a n u á r 15-ig kell megtenni.

Rendelkezés

a

vetőmaghitelről

A

Munkás Kulfurszövetség a munkásság
szellemi színvonalának emeléséért
Julius 25, 2 6 é s 28-án szabadiéra e l ő a d á s o k a t r e n d e z n e k
a Széchenyi-téren
(Szeged, julius 12.) Csütörtökön délután nagyszámú közönség és Szeigied
kulturális életének kiválóságai j,eleietek még a kereskedelmi és iparkamara dísztermében a szegedi Munkás Kulturszövetség alakuló gyűlésén. A gyűlést Pintér Géza elvtárs nyitotta meg
és a munkásság kulturális továbbképzésének fontosságára mutatott r á Nagy
tetszéssel fogadott szavai után Balla
Ferenc elvtárs, a Munkás Kuiltuirszövetség előkészitő bizottságának e ^ i k
vezetője ismertette a Szövetség célját
és feladatait.

kapcsolat létesítése, fenntartása a szervezési és propaganda szakosztály feladata?
I
A Munkás Kulturszövetségnek
egyébként pártállásra való tekintet
nélkül
minden serdült korú,
demokratikus
ftondűl^zásu. személy, tagja lehet.
Az egybegyűltek nagy lelkesedéssel
fagad'.ák Balla Ferenc elvtárs tájékoztatóját, majd Gábor Arnold, Bállá Ferenc, Mison Gusztáv elvtársak gyakorlati kérdéselékel foglalkozó felszólalása
után Kövi Béla elvtárs, a Magyar Kommunista Párt nagyszegedi pártbizottsága nevében üdvözölte a megalakuló
Munkás Kulturszövetsiéget. Ugyancsak
üdvözletet mondtak a Munkás Dalosszövetség, a szegedi Álltalános Munkás
Dategyilet, a szegedi üzemi bizottságok
és Szabad Szakszervezetek, valamint a
Szociáldemokrata Párt kiküldöttei isi
Az üdvözlések és hozzászólások után
került sor a tisztikar megválasztására*

— A Munkás Kulturszövetség a
munkásság minden rétegének
magas
szellemi színvonal
jegyében
történő
megszervezésére törekszik, — mondatta — hogy a munkásság széles tömeA nép egészségügye egyik alapja az geinek művészi ízlését kifejlessze és az
ország egészséges fejlődésének
és egyébként dlfcaliödó munkástehetségzhogy ez mennyire nem elhanyagolható ket félkutassa.
A Munkás Kulturszövetség elnöke
Ismertette a továbbiakban Balla
szempont, ezt éppen a Szovjetunióban elért eredmények v igazolják. A elvtárs a Munkás Kulturszövetség köz- Pintér Géza eCvtáns liett. Főtitkár: Balalapszabályzatát. Ennek értelmé- la Ferenc elvtárs, pénztáros: Zaviza
magyar nép egészségügyének fejlő- ponti
ben ez a Szövetség a két munkáspárt Vilma elvtársmő, ellenőr pedig Bózsó
désére követchdő példát mutatnak a által létesített kulturális szerv és a László elvtársi. A képzőművészeti szakSzovjetunió egészségügyi intézményei vezetőség is feéerószben oszlik meg a osztály vezetői: Zsoldos János és Gáés éppen ezért rendkívüli érdeklődés Magyar Kommunista Párt és a Szo- bor Jenő, az irodalmi szakosztályé:
ciáldemokrata Páni között. A Szövet- Enczi Endre és dr. Osváth Tibor, a
előzi meg n kiállítást.
SchuSzter János és dr.
ségben öt osztály működik,
mégpedig színjátszóé:
Az ünnepélyes megnyitón Dénes Leó a képzőművészeti, az irodalmi, színját- Szécsi Faneme, a zene- és énefcszakoszelvtárs polgármester, Hajtovlcs alez- szó, zenei, valamint
a szervezési és tályé: Mison Gusztáv és Gábor Arnold,
A képzőmű- a szervezési és propaganda szakoszrodes, városparancsnok, dr. Viola propaganda szakosztály.
György tiszti főorvos és Vasné dr. vészeti szakosztály föladata munkás tályé: Gergely András és Zilahi Kálés festőiskolák felállításai, tárla- mán.
Vadas Sára miniszteri tanácsos mon- rajztok rendezése az ország különböző heA vezetőség megválasztása után
danak beszédet. A kiállítás délelőtt lyein, valamint munkásmüvésztelepek
10-től 2 óráig, délután 5 órától 8 létesítés©. Az irodalmi szakosztály kü- Schuszter János elvtárs ismertette a
színjátszó szakosztály közvetlen proóráig tekinthető meg. A kiállítás ju- lönösen a népi és szocialista irodalmat gnammját és bejelentette, hogy még! ebkívánja
megismertetni
a
munkásságlius 28-ig fesz nyitva. Belépés díjtagal, ezenkívül munkás sziavalókórusok ben a hónapban 25, 26 és 28-án szalan.
'
. , i ;
, ! ' . , ! létesítését és szavalok képzését tűzte badtéri előadást rendeznek ei SzéchenyiMártein.
célul maga efé. A zenei szakosztály
énekkarok, zenekarok felállítását és:
A nagyjelentőségű és reméljük Szeénekesok, karnagyok megfelelő tanítá- A legújabb Külföldi és magyar sát tekinti feladatának. A zeneszakosz- ged kulturális életében hamarosan nagy
folyóiratok és szaklapok legelőnyö- tály ezenkívül Időnként megfelelő elő- Visszhangot keltő kulturszövetség alasebben beozerezho ők és kikötcsönöz- adásokkal kisért hangversenyeket) isi kuló gyűlését Pintér elvtárs zárószavai
hetők a Hajós könyvüzletböl
Szeged, r:rd,ez. Az egyes szakosztályok meg- fejezték be, majd utána a vezetőség
Oroszlán-utca 8. London Picture Poet, alakítása és a szakosztályok közötti azonnal megbeszélést tartott a legsürgősebb tennivalókról.
Iüustratod), Womran, Pieturagioer, stb.
Newiyork: Göndör Ferenc lapja „Az
emiber". Moszkva; Novoje Vreme, Neus
Zeit, Tcmps Nouveaux, New Times.
vevőim r e n d e l k e z é s é r e állok,
Svájc; Die Nation, Journal des Arts,
Budapest: Uj Idők, Irodalom—Tudomány, Magyarok, Haladás, Rádió Vimindennemű javítást vállalok.
lág, Magyar Technika, Közgazdasági
Irodalmi Szemle, stb. Az érkező u j
F e k e t e N á n d o r bádogos és vixvezetéhazereiő mester
számokra előjegyzéseket elfogadunk.
Használt könyveket magas áron vásáSzeged, Kossuth Lajos-sagárat 18. az.
rolunk.

Árum érkezett.
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A Kálvária-utca 48 számú ház lakói
panasszal fordulnak a köztisztaság vezetőihez. A háziszemelét evekig minden héten kivitték, de a fenti házat
még mindig elhanyagolják. A belvárosi házakból elviszik a szemetet és annak dacára, hogy ez a ház pár lépés a
Bálivá rostál, e szemetes kocsik el is
járnak a ház előtt, — mégsem történik
semmi ebben az irányban. Kérjük,
hegy jöjjenek ki hstemkint éhrr.z a
házhoz is. A házban négy üzlet van,
az udvar kicsi és ilgy nem tudjuk a
szemetet elrakni. A ház lakói. Aláírások.
2.

Mi az oka1, hogy meg ma, sem indult meg a gázszolgáltatás?
Szénharcot hirdettünk, kieikkezték
a gázigyár tulajdonosait és végül mégis
a spekuláció, a gazdasági szabó tőrök
győznek? Nyáron mimes fánk, ősszel
még kevesebb lesz. Mi lesz a néppel
a télen? Olcsó gázt kérünk, legalább
augusztusra! Itt a vezeték a konyhában és füstös papiron, szedetti forgácson melegítünk. Emeletes légierődökre
telt a háború érdekében? Most a béke
érdekében mutassák meg, hogy mit
tudnak adni a népnek. Építsünk gáz
és villany tűzhelyeket! Jobb életet a
dolgozóknak! A fát üzérek aranyért
csereberélik! Meddig nézzük? Egy háziasszony.
fBWMMWHHMIUWIfittMIHaMVHHM.

\

dolgozók
harcos lapja
a

i
BELVÁROSI MOZI Telefon
6-25.

Metró filmgyár világfimie!
Charles Boyer és Greta Garbó
grandiózus filmje:

lalewska grófnő
történt a lengyel szabadságharc idejéből
Ezt megelőzi:
Amerikai híradó
Előadások kezdete: 4, "A6 és fél 8-kor
Pénztárnyitás az előadás kezdete előtt félórával.
Elővétel délelőtt 1 1 - 1 2 - i g .
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Az értelmiség: a munkásságért

A Magyar Kommunista Párt Belváros I. szervezetének rendezésében művészi esemény
színhelye lesz a Szechenyi-tér. A második hangverseny julius 16-án, kedden este

„títux&ikátá nyáá

est"

Julius 13
Nembeli Színház, fél 8-kor: Beethoven: címmel a Szegedi Nemzeti Színház művészegyüttesének és zenekarának közreműköV. éa IX. sxlmlónla. (Operabérlet A. 5.)
désével. A cél a fizikai dolgozók szórakoztatása. Az előadás díjtalan.
Széchenyi Filmszínház: fél 5, negyed 7
és 8 órakor: San Francisco.
Korzó Mozi: fél 5, negyed 7 és 8 órakor : Tilos a szerelem.
Internátust a szegény
parasztgyermekekoek
Belvárosi Mozf: 4, háromnezyed 6 és
Az alsóközponti Kommunista Párt akciója egy tanyai
fél 8 órakor: Walewska grófnő.

internátus létesítésére

Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7
óráig.
Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután
4 óráig.
Muzeum zárva.
GYÓGYSZERTARAK
ÉJSZAKAI SZOLGALATA:
Barcsay Károly Tisza Lajos-körut 32,
Bulcsu Barna Kálvária-tér 7, dr. Lőbl
örök. bérlő: Lázár Jenő Klebelsbergrtér
4, telefon 6-63, Török Márton Csongráid-sugárut 14, telefon 6-01, Seimeczi
Béla Somogyitelep IX. u. 489.

(Szeged, julius 12.) Alsóközpontoo múltbeli alsóközpontf látogatása alaz u j 'tanév megindulásával általános kalmával vetődött fel egy megfelelő
gondolata.
iskola létesüli. Ezzel, kapcsolatosain feL- internátus létesítésének
vetődött az a gondolat, hogy Alsóköz- Dénes Leó elvtárs a város nevében
pontom inlternátuslt létesítsenek a távo- t á m o g a t á s á t Ígérte meg a kezdemélabbi vidékekről bejáró szagénysorsu nyezéshez és a Magyar Kommunista
tanulók jszámára. A tanyavilág nagy P á r t alsóközponti szervezete, valamint
távolságai: ugyanis eddig nem tették a Magyar Pedagógusok Szabad Szakcsoportja
lehetővé mindenki számárai & tovább- szervezetének alsótanyaf
tanulást és éppen a távolabb eső he- mozgalmat inditott ennek érdekében.
Jyek szegény gyermekei nem juthattak Az internátus céljaira a gazdaképző
iiozzá az iskolához. Ezáltal Igen sok iskola épületét szeretnék igénybeventehetséges sziegény pajrasztgyerek kal- ni és m á r ebben az ügyben tárgyalásokat is folytatnak az illetékes^ mj,7
lódott e l
i ; • •: ' ,
Dénes Leó elvtára
polgármester I misztériumokban.

— Az adópengfi julius 13-án
— Halálozás. Gulyás György v&rost | — M'g » gazda tavoi van . Grener
4.900 billió pengő. - 1000 adópengö számvevőségi tanácsos felesége sz. HorHenrik francia rektor Újszegeden Kvő
4,500.000 B-pengő.
váth Miagdotaa folyó hó 11-én hosszú f á j t á n a k őrzését Bakk Károlynéra biz' '•["] i [ ! f l P
szenvedés után elhunyt.
Temetése ta, amikor kiment Franciaországba.
— IdőjaráSjsientea. v á r h a t ó időjá- ~zombaton délután 5 óraikor lesz az al- Bakk Károlyná szorgalmasa® á t j á r t a
rás szombat estig: Gyenge északi,
házba ellenőrizni. Legutóbb amikor
északnyugati szél, több felhőátvonu- sóvárosi temető halottasházából.
tapasztalta,
— Gázolás a BoIdogassZohy-eugöF- átment, megdöbbenve
iás, helyenkint kisebb futóeső, a hőuton. Pénteken délelőtt 10 óra körül hogy ismeretlen tettesek alaposan kimérséklet alig változik.
— Tildyné hazaérkezett Párisből- Horváth Ferenc vasesztergályos ta- fosztották a lakást. Elvittek többek
TiűdV Zoltánná a köztársasági elnök nonc a Boldogasszony-sugáruton sza- között egy varrógépet, h a t koffer fefelesége csütörtökön déliut'án érkezett bályszerűen az ut jobboldalán haladt hérneműt és ruhaneműt- ágyneműt,
vissza nyugati útjáról a mátyásföldi kerékpáron, amikor egy C—6404 rend- több p á r cipőt és két motorkerékpár
repülőtérre. Tildyné a páirisi világkon- számú személygépkocsi hátulról rá- gumit. A betörők még a vitrint is kigresszus befejezése után meglátogatta hajtott, úgyhogy a fiatal tanonc mintaz észaikfraneifiországi és belgiumi mai- egy másfélmétert repült és könnyebb ürítették, melybői nagyértékü készlegázolás teteket vittek ei. A rendőrség a tettgyar bányászokait, akik elhalmozták zuzódásokat szenvedett. A
szeretetükkel és hitet tettek a magyar után az autó továbbhajtott. A rendőr- sek kézrekeritésére erélyes nyomozást
ség nyomoz a kocsivezető után.
demokrácia mellett.
inditott.

Legtöbbet fizetek...

— Gyászlinnepé'y a zsidő temlrtőbcn. A szentegylet julius 16-án, kedden délutáni 6 óraikor a deportálás és
munkaszolgálat: közbeni elpusztított zsidók emlékére a zsidó temetőben giyászüninepélyt! tart. Külön villamosok fél 6
órakor a Dugonics-térről indulnak.
— Kap ős a fehorne.-nö es az ágynemű. özv. Baróczi Lmréné szegedi
gazdatiszt özvegyének Bécsi-körut 24.
szám alatti lakásáról ismeretlen tettes nagymennyiségű fehérneműt, ágyneműt lopott el. A rendőrség a tettes
után inyomoz.
— Sem kocsim, sem lovam... Halasi
Lajos tb. városi tanácsnok panaszt
tett a rendőrségen Csillag Antai fuvarozó ellen, mert Csillag többszöri;
felszólításra sem volt hajlandó a fuvar nélkül veszteglő két kocsiját a város közellátási hivatalának rendelkezésére bocsájtani. Igy a város részére
Szőregen tárolt 25 métermázsa gabona
késedelmesen került beszállításra. A
rendőrség Csillag Antal ellen megindította az eljárást.
— Szegedi sakkozó a délkerüfetí
sakkszövetség bajnoka, szentesen zajiott le a Magyar Dolgozók Országos
Sakkszövetsége déli kerületének egyéni saíkkbajr.oki versenye mintegy 30
résztvevővel. A versenyrt nagy fölénynyelí, veretlenül a szegedi Mák Ennő
nyerte meg. A verseny sarán fejlődő
játékukról
tettek tanúságot Tószögi
Pál, Mosonyii Kálmán', Rostás István,'
Papp István és Docskai Jószef. Konrád
Alajos játéka nagy reményekkel biztat a közeljövőben tartandó szegedi
mesterverscnyre. A szegedi Munkás
Sakk Kör részéről ez elődöntőbein szép
játékkal! vett részi Simon Béla és Ábrahám Irtván. A versenyi döntőjének
végeredménye a következő: Mák Ernő
(Szeged, 8 pont), Fekete Mihály (Szentes 7 pont), dr. Piti Pál (Szrb'.es 6 p.k
Tószögi Pál) (Békéscsaba, 5 pont), Mosonyi Kálmán (Mezőhegyes. 4 és fél
pont), Konrád Alajos (Szeged, 3 és. féf
pont), Papp István (Hódmezővásárhely
3 és fél pont), Rostás István (Szentes
3 és fél pont), Gallasz Béla (Szentes, 2
és fél pont), Locskai József (Szentes, 1
éá fél pont).

Fischer ékszerész, Klauzál-tér 3.

— Kedden: törvényhatósági
itt
— Kommunisták — a gyermekek,
gyűlés. A város törvényhatósági bi- í ért. A Magyar Kommunista Párt vázö'Jtsága kedden, julius 16-án délelőtt rostanyai szervezete 6 mázsa éteímcl,
10 órakor a városháza közgyűlési ter- főként gyümölcs- éa zöldségféléket
mében rendles közgyűlést tart. A hosz- gyűjtött a szegedi gyermekbarátok
szu tárgysorozatban szerepel ai kisgyű- vezetése alatt álló gyermekstrand céllés, a közigazgatási bizottság, a szó- jaira. A gyűjtésben különösen nagy
monkérő szék, az a d óf elszólom! ási bi- érdiemeket szerzett segítségével
és
zottság, a kegyúri szék és az iskola- adományaival' is Rosenberg Péter elvszék kiegészítése, valamin'.! a szakbi- társ.
zottságokban megüresedett helyek be— Házias3figjogI előadás. Hétfőn,
töltése. Tárgyalja a közgyűlés egy városi főmérnöki állás, 3 árvaszéki' ülnö- julius 15-én délután h a t órakor az
ki állás és ictgly pénztárosi, valamint ítélő ábla I. emelet 29. számú tanácsegy pénztár,tiszti állás szervezéséi', is. termében dr. Szántó Elemér törvényibiró elvtárs »Legujabb jogfejIsmertetik majd Veszprém vármegye, szék
házasságjogi vonatkozásait
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, vala- lődésünk
cinunel előadást tart, melyet hozzámint Csongrád vármegye törvényható- szólások
követnek. Vendégeket szivesági bizottságának köriratát is a köz- sen látnak.
társasági állami cimer, a köztársaság
újjáépítésében kimagasló érdemeiket el— Tánc az ipartestületben ma, szomért dolgozói? elismerése s a vármegyei baton fesbe 8 órától.
alkatoazottalc fizetésének rendezése
— SS-tegények a népbiróság előtt.
ügyében. A továbbiakban jórészt nyugdíjazási! és ilielményikiutalásd ügyek A népbiróság Qsaba-tanácsa . pénteszerepelnek a közgyűlés tárgysoroza- kien tárgyalta a háborús büntettet
vádolt Risák János szegedi festősetéira
— Osszak ti v a a MaDISz-b'an. A Ma- gédnek az ügyét. Risák 1943-ban Szegyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség geden önként jelentkezett a német
közli1, hogV juT.:ius 14-én, vasárnap dél- hadsereg SS-köte!ékébe és bevonult
előtt fel 9 órakor a MaDISz k ö z p o n t i szolgálatra. A népbiróság a perbeszészékházában nagyszegedi
összaktiva dek elhangzása u t á n a vádlottat 9
ülést tart. A MaDISz kerületek tagijai hónapi börtönbünteíésre és oolitikai
minél nagyobb létszámmal jelenjeinek jogainak öt évre való elvesztésére
meg.
A nagyválasztmány tagjainak itélie. — Ugyancsak a Csaba-tanács
tárgyalta Balogh János szegedi vasmegjelenése kötelező.
— Megjelent a Társadalmi Szemle utas háborús bűnügyét. Balogh 1942
legújabb száma. A Magyar Kommu- nyarán jelentkezett önként a német
nista Párt tudom ányor folyóiratának a hadsereg SS-kötelékébe. A sorozáson
Társadalmi Szemlének
hetedik száma megjelent ugyaji, de szolgálattételre
megjelent. A 'tartalomból: Varga Jenő: nem vonult be. A népbiróság az enyInfláció — stabilizáció, G. Dimitrov: A hítő körülményekre való tekintettet a
Bolgár Munkáspárt történelmi' hivatá- vádlottat 6 hónapi börtönre és politisai, Horváth Márton: Zsidóság és asz- kai jogainak 5 évre való elvonására
szimitláeió, Mód Aladár: Harc a fo- ítélte.
rintért, Király István: A kultúrpoliti— Akkor jöjjön az uzsorabirósag .
ka aktuális kérdései, Molnár Erik: A Ilglói Oszkár szegedi üvegesti a szegedi
magyar társadalom kialakulása, Szem- III. számú igazoló bizottság iparainak
le-rovat egészíti lei a folyóirat 'leg- gyakorlásától, — mert 1945 áprilisában
újabb számát. Ara: 70.000 adópehgő. az üvegeit Szegedről Budapestre elf;Megvásárolható minden könyvesbolt- kefézte, — 3 évre eltiltotta. A népbiban és ia MKP szervezeteiben. Július- róság Bózsó tteuniácsa, Iglóit igazolta,
augusztus-szeptember hónapokra ked- mert mieigáluapiitoitita, hogy afc igazoló
vezményiig előfizetési ár: 175.000 adó- bizottság helytelenül járt el, A "fekepemgő. Előfizethető a 16.957 csekkszám- tézők felett köztudomásúlag az uzsoralára.
.
, - i f M i - ^ W f f l S bíróság ilélkezilo.

S P o
B o n y o d a l m a k a SzAK
szombathelyi m é r k ő z é s e
körül
Jelentettük, hoigy a Laibdarugószövetséghek a Haladás—Dózsa vesztegetési ügyben történt döntése értelmében
le kell játszani a Haladás—Szeged mérkőzést. A sorsolás értelmében Szombathelyre toílleoe utazni a pdros?fekétéknek, mert aa első mérkőzés két
pontját, mieiya'j Szegeden kellett volna
lejátszani, már megkapta a SzAK. Pege János a SzAK főtitkára a mérkőzés
sorsáról a következőket mondotta:
— A szövetséggel beszéltünk már
telefonon, mert a mérkőzés 1 lejátszását
elrendelő hivatalos értesitést nem kaptunk. A szövetság t eOcfonbeszélgetéoünk alkalmával ragaszkodott hozzá,
hogy ' utazzunk ek Az idő rövidsége és
a rendkívüli nagy kiadások igazságtalanul; suj",ialniák az egyesületet, mivel a
szegedi Haladás mérkőzés bevételétől
elesett. A vezetőségnek az az álláspontja, hogy az együttes na utazzon.
Erről azonban csak a péntek este öszszeülő szakosztály dönti. Közben az
egyesület a Haladás vezetőségének felír
ajánlotta, hogy a szombathelyiek fedezzék a SzAK kaadásait. Ebben az
esetb:n szombaton reggel autóval elutazik a csapat — fejezte be szavait
Pege János.
A mérkőzés sorsa tehát még. bizony?
telan. Mindenesetre méltányos a SzAK
vezetőinek ia kiadások megtérítésére
vonatkozó 'kérése, mert a Haladás' a
vasút százéves jubileumával kapcsola-

tos ünnepségek:® való részvételre már
régebben játékengedélyt kapott és a
Haladás 'ellenieleként ezen az ünnepélyen szereplő együttest ugyanilyen díjazásban kellett voina részesíteni. Igy
pedig kéli Jegyi;,t ütnének a szombathelyiek egy csapásra, mert bajnoki mérkőzés keretében láthatnák az attrakciót jelentő Szegedet Szombathelyen.
Szikra MaDISz—Kenderfonógyár
m£rközÁ«
A Hunyadí-tér;n ma délután fél 7
órai kezdettel kerül sorra a Szikra
MaDISz—Szegedi Kenderfonógyár barátságos labdarugó mérkőzése.
Kibővül az njsxegeril versenyuszoda
programja
Az u j szegedi versenyuszodában vasárnap délután fél 5 órakor kezdődő
SzMTE—B ékésosaba vízilabda' és uszómérikőaéa programija kibővül. A két
egyesület ifjúsági vízilabdázói is öszssemórik erejűiket.
DFlmagyarországi női atlétikai Baj*
nokság. Ma szombaton délután fél 4
órai kezdettel rendezik DéUmagyarorezág felnőtt és női atlétikai bajnokságait a Vasutas-pályán. A szegedi 'egyesületek közül a Tisza és a SzEAC nagyszámú résztvevővel indul a versenyein.
A Tisza országos bajnoka, Varga István nem indul a szegedi verseinyen,
mert 14-én, vagyis vasárnap a magyar
színeket képviselli a budapesti magyarosztrák viadalon. Varga távolétében
egyes versenyszám okban u j bajnokokat avatnak.

Á szakszervezetekben dolgozó kommunisták, az
üzemi bizottságok kommunista tagjai é s kommunista bizalmi elvtársak 12-én, pénteken 6 órakor

együttes értekezletet
tartanak Kálvin-tér 6 szám alatt.

DELMAGYARORSZAG

d

SZEGED DOLGOZÓI!

julius 14-éa, vasárnap délelőtt 11 órakor

tartunk a BELVÁROSI
Szakszervezeti hírek
A bőripari munkások szakszervezete
13-án, szombaton délután fel 6 órakor
vezetőségi ülést tart a szakszervezeti szekházoan.
A malomipari munkások szakszervezete
felhívja munkanélküli tagjait, hogy 14 én,
vasárnap déieiótt 9 órasor saját eidekükben jelentkezzenek a szakszervezeti székházban.
A malomipari munkások szakszervezete 15-én, netfón délután fél 6 órakor
vezetőségi ülést tart a szakszervezeti székházban.
A magánalkalmazottak szakszervezete
felhívja ugjai figyelmét, hogy az esedékes tagszgi dijat adópengó jegy ben vagy
bélyegben Keli fizetni.
A Kéményseprőmunkások, julius 13BW, szombaton délelőtt 11 óraikor taiggyülést tartanak a szakszervezeti székházban.

össz-szakszervezeti nagygyűlést

MOZIBAN.
Hivatalos

SZOMBAT, 1946 JULIUS 13>.

közlemények

HIRDETMÉNY. Figyelmeztetem a
nyiiitárusitási üzlettel rendelkező iparüzöket, hogy a Szeged város területére megállapított s 7028/1—1946. Ili sz.
alatt meghirdetett záróra rendelkezéseimet tartsák be, továbbá, hogyi a kirakatban elhelyezett árukon) az árakat
minden esetben és pontosan tüntessék
fel, mert a gazdaságii rendőrség a fenteiket ellenőrzi s a rendelkezések: ellen
vétőket szigorúan megbünteti.
A nyiltárusdtási üzleteket a nyitvatartási idő alatt nyitva kéül tartani.
Polgármester.

Előadó VASS MIKLÓS
Közellátási közlemények

Az eddig közölt gabonagyüjtő kereskedőkön kivül a
Mezőgazdaság*
Szövetkezeti Központot ((Futura) is
megbízom a gabonaátvétellel. A beszállított gabonát a Rózsa-maiomban
veszik át. Ennélfogva a nevezett Mezőgazdasági Sfcövetkezeii
Központ
(Putura) a kijelölés alapján jogosult
Szeged, Hódmezővásárhely városok és
Csongrád vm. területén a beszoígáit a ásra kerülő termények felvásárlására.
Helyesbítjük tegnapi közleményünket és a gyermekpótjegynek nem az
1 sz. szelvényére, hanem a 2 sz. jegyére a d j á k a lisztet.
Közellátási hivatal.

Hirdetmény. A közellátásügyi miniszter 10690—1946. K. NI. sz. rendelete alapján közhírré teszem, Jiogy
szarvasmarhát é s juhot sem közfo- m
a
—
•
a
m
n
gyasztásra, sem magánfogyasztásra
C s e r e
levágni nem szabad. A fenti tilalom
P A R T H I R E K
alól kivételt képez: a) a beszoigáltaRádió, Telefunken 2+1-es kiiünö áltási kötelesség teljesítésére
áadott
szarvasmarha vagy juh, b) a gazda- lapotban eleiemért és fáért elcserélhető.
Páitnapok a kerületi éa üzemi
sági felügyelőség megállapítása sze- Hdló-u. 7. I. em. jobb,
partaaeivaae tökben
Modern meiy gyermekkocsi elcserélrint tenyésztésre alkalmatlan
bika
Szombaton, julius 13-án:
(bivalybika), valamint betegség, fej- hető szuperrádicért, kerékpárért esetleg
Városi pártszervezet, délután 6: dr. letlenség és fejlődési rendellenesség eleiemért. Hetvezér-utca 33. emelet,
folytán fetoevele&re alkalmatlan bikiar
Bánkfalvi Gyula
Erős mennyezetgerendák zsírért, szaborju (bivaly bika borjú) és kos (kos- lonnaért, gabonáért, lisztért elesei éihetók,
Szőreg, délután 8: KoLoszár Béla
Pénzügyi tisztviselők, délután 1: dr. bárátoy); és c) a hatósági állatorvos Rákóczi utca 14.
,
megállapítása) szerint az anyaállat' megPapp Imre
Elcserélhető egy ló, két kocsikerék.
betegedése,
vagy elhullása; illetve i két tengely szemesert. Szilágyi-utca 6*
Vasárnap, 14-én:
kényszervágása miatt fel nem neveibe- J_bzalkauuviC8.
Kecskóstelop, délután. 3: Gulyás A. tő 6 hetesnél fiatalabb, de 8 naposnál
H u i n á l t parasztkocsi boroshordóért
idősebb
üszőborju
(bivaly
üszőborju)
vagy
egyeben e cserélhető. Pászior-u. 66.
Kedden, julius 16-án:
és ia 3 hónaposnál fiatalabb, de 3 heB«k»bell uj szürke férfiöltöny fáért
Városi kertészet, délután 4: Hava- tesnél idősebb jerkebárány.
cserélhető. Fodor- teiep, Murányi-utca 8.
lecz Istvánné
Kényszervágást kizárólag a hatósága
Cserélek malacért faanyagot, téglát,
Kotró telep, délután 3: ökrös D.
állatorvos igazolása alapján általam ki-. gerendái, fehérneműt. Uj-iér 5. Mészáros.
KEDDEN este 6 órakor a Kálvin- adott engedéllyel szabad eszközölni.
Eiős igáskocsit elcserélnék könnyebb
téri székházban
kisiparos-kiskereskedő A kényszervágásban! levágott szarvas- igáaKoc&ibit. Uyörfi, Algyö, Tanya 75.
aktira lesz. Az összes kommunista ipa- marhát vagy juhot — amennyiben az
3 q szenet vagy éleimet adok 150—
rosok és kereskedők megjelenése köte- arra alkalmas — közfogyasztásra, kell 200 cserépért. Újszeged, Töliés-uxa 26.
bocsájtanii.
lező.
roiasor vegén.
A fente rendelkezések ,be nem 'tarBőtejü gida tetőcserépért elcserélhető.
IFJÚSÁGI TITKÁROK értekezlete tása vaglyi esetleg):® kijátszása súlyos
Csaioguiiy-uica 5, Újszeged.
13-án délután 5 órakor Arany János- büntetést von maga után.
2 tiznonapos nostenykecske elcserélutca 2 szám alatt. Megjelenni tartozPolgármester.
hető, tat, aranyat adok szemesért. Vásarnak az összes kerületi, és üzemi ifi
heiyi-sugarut 31.
titkárok.
Elcserélném 220 voltos hajszárító
SZOMBATON délután 7 órakor ifFELHÍVÁS. Felhívom Szeged város
júsági összaktiva ülés a Kálvin-téri dolgozó lakosságát, hogy aki az alább motoros binamat kerekpárért. Puíc-u. 19,
székházban. Megjelenni tartoznak: a tö- megnevezett magánalkalmazottak eset- üzletben.
metgszerveaetekben, kerületekben
és leges népellenes, fasiszta vagy németTűaUót adok burgonyáért, ugorkáért,
üzemekben dolgozó összes 24 éven aluli barát, illetve olyan magatartásáról tud, paiaaiCsoméri. poigái-uica 4. 11. 6.
párttagjaink.
ny:ilyi a magyar nép érdekeit sérti; a
É p ü i e t f a a n y a g . préstégla és rézSódAZ ÖSSZES kerületi és üzemi, párt- Szegedi Igazoló Bizottság hivatalos he- rony agybetet eiCsetedieió. Újszeged,
lyiségében
(Városháza
I.
em.
14)
halaszervezetek propaganda vezetői 16-ám;
NepKertsor 3.
kedden, 6 óraikor értekezletet tartanak. déktalanul jelentse. Fodor Imréné ErBékebeli; nyersgnmiragasmtő, gyerdélyi Vilma, magán.tásztviiseiőnő. Fodor mekKocsigumi. oaiiei pénzen, cserebe kapAntal lemezgyára művezető. Balogh
Ida ható. Viuia utca, kerekparosnal.
üzemgondozó. Patay Mátyás1 tisztviseC u k<> r szlrup (szőlőcukor) gyümölcsR A D I O
lő. Chilkó Mária kölnyvelőnő. Korzsé- ért, Lierményérc, pénzért ' kapható.
nyi László magántisztviselő. Faragó Bocskai-utca 4. II. jobb.
SZOMBAT, julius 13.
László műszaki tisztviselő. Virág KáEgy kocsi elcserélhető disznóért é s
6,40: Reggeli torna. 7: Hirek, műsoris- rolyi íkereslkedösegéd, dr. Tóth László
terményért.
Pulcz-utca 7.
mertetés. 7.20: Reggeli zene. 8: Előadás. ügyvédjelölt. Dr. Gyurka Gyula ügy8.15: Baleitfészleteh. 9: Járóka Sándor ci- véd. Dr. Kulir Rezső ügyvédi Dr. Ba-j Eleiemért (zsirérc, mézért, szalongányzenekara muzsikál. 10: Hirek. 10.10: iázs Béla ügyvéd. Dr. Gróf György, Ká- náért) adnék: nagy f a j t á j ú kotlós tyúA hegedű mesterei. 10.30: Előadás. 11.50: róly ügyvéd. Dr. Ruszwurm Kálmán kot, párnát, (angin) damaszt abroszt,
Hangiemezek. 12: Déli harangszó, hirek. orvos. Dr. Tóth György orvos. Dr. Nagy női iesőernyőt, gyapjú női fürdőruhát,
12,15: Elöadas. 12.30: Brota Bőhm Gab-' József orvos. Dr. Tornyai Józsefné dr. Bocskai-u. 6. I. 7. d. u. 2—4-ig.
riella zongoránk. 13; Kinizsi Andor C6e-1 Bokor Mária1 orvos, Dr. Fülöpp Pál
Egy paripaló, homokfutó kocsi, t r á vegése. 13.15: Kalmár Rezsó és Komáromi | orvos. Rácz Lajos mozigépész.
Ifj. gya eladó vagy elcserélhető, hordást
Andor szalonegyüttese játszik. 14: Hirek. Gyetvai István szövőmester. Árva La- vállalok. Apáca-utca 11.
14.10: Vöröskereszt közlemények. 14.20: jos távírász. Pásztor János magántisztDeszka nagy nyulketrecek, fajtiszta
Nagyidai Zsuzsa énekel. 14.50: Tabányi viselő. Kkwpál József magántisztviselő. angorák eladók terményért, élelem1
Mihály szóló harmonika számai. 1515: Csizmadia László kőműves segéd . Mihá- ért. Bocskai-utca 4. II. jobb.
Hanglemez. 15.40. Előadás. 15,55: Műsor lovits István tisztviselő. Kramaszta MiElcserélném 3+3 nagyteljesítményű
ismertetés. 16: Hirek. 16.10: Az Acélhang hály László tisztviselő. Balogh János rádiómat, női kerékpáromat élelemKultur és Sportegyesület Női Kara énekel. városi
napidiijias.
Gémes Istvánné ért. Párisi-körut 43b.
16. 30: Gyurmekrddió. 17: Siklós Albert
Kanca lovat könnyű paripáér t cseréll'ona m,agántesztviselőnő.
postnumus műre. 17.30: „Forradalom dala" Tzsschökkel
Havedti'cs Béla miagáhlisztviselő. lek. t Újszeged, Pozsonyi-u. 7.
Marseillaise születésének története. 18; Kátai
Kiváló 3 + 1 Super Philips aranyért
Hírek. 18 05: Vöröskereszt közlemények. Faragó József hentes. Zimányi József
18.15: A Magyar—Román Társaság műsora, tisztviselő. Bézii Ferenc tisztviselő. Tar vagy ételemért elcserélhető. Hétvezér1830: Hanglemez. 18.40: A Székesfővárosi tár József tisztviselő. Gyetvai Anma utca 33. em.
Figyelem* ritka ajkalomí Kétrend
Zenekar hangversenye. Közben kb.: 19.30: gépírónő. Szigetvári Szaintoai Ferenc
Előadás. 20.30: Hirek, Sporthírek. 20.50: magántisztvifClő. Bata Terézia tisztvi- férfiruhát középalakra, egy vadonatúj
Etöadas. 21 10: Kedves Kázmér... 21 20: selőnő. Szűcs Sarolta gyorsa és gépíró- dunnahuzatot, egy p á r 38-as bakanHangos heti Hiradó. 21.50: Hirek és kró- nő. Gombás Mihály tisztviselő. Dr. An- csot, egy jóhangu hegedűt adok 50
nika orosz nyelven. 22: Hirek. 22 20: Mű- t a l f f y Gyöngy h. polgármester.
g r a m aranyért, részben élelemért. -Feisorismertetés. 22.25 Vöröskereszt közletámadás-utca 26., földszint 2. ajtó.
mények. 22 35: esti tánczene. Hanglemezek. 23: Napi hírösszefoglaló. 23.10: Hirek és krónika angol nyelven. 23.20:
Hirek és krónika francia nyelven. 23.30:
,-ízíi szörp
Hanglemez.
a magyar nemzetgyűlés alelnöke. Szeged
képviselője, szombat délután 7 órakor
a városháza közgyűlési termében
BUDAPEST II.
18: Hanglemez. 18.40: Azonos Budapest
1. műsorával. 20.30: Tánczene. Hanglemezek. 21: Hirek magyar nyelven. 21 15:
Cserzy Mihály-u. 3.
Suki Tóni cigányzenekara muzsikál. 22-15: Szeged értelmiségi dolgozóinak. Minden
pedagógust
és
érdeklődőt
szeretettelvárunk
„Nyári éjszakák" előadás.

Apróhirdetések

Kéthly Anna

előadási tart

Málna

Szeredainál

budapestikiküldött.

F o g l a l k o z á s
Autó- ér motorkerékpárvezeiő tanfolyam. Felelősség mellett vizsgáztat
Müller Béla, Var-utca 4. Telefon 6—48.
Mosogató asszonyt vagy bejárónőt
felveszek. Szent Gjörgy-utca 10. 1. 1.
Legmodernebb gépekkel tépést, kártolást fonást legszebben, Iego,csobban
Szilígyiné háziipar Polgár-utca 11. Bokor
paplanipar helyiségében. Sürgős esetben
megvárható.
Mosást, takarítást vállalok háznál.
Oroszlán-utca 6. Házmesternél.
Mindenest vagy bejárónőt felveszek.
Hirschl Testvérek, Dugonics-tér.
Bádogos és vjzvezefékszerelö segédedet felveszek. Fekete Nándor, Kossuth
Lajos-sugarut 18.

A d á S-T é k e l
Aranyát, ezüstjét a régi bizalommal
hozhatja ismét dr. Berényiné ékszerészhez,
Klauzál-tér 9Bélyeggy&jteményt, tömegbélyeget
veszek. Falus bélyegkereskedés, Iskolautca 29, fogadalmi templommal szemben.
Aranyat, ezüstöt, brilliánst legmagasabb áron veszek. Szelei Béla, órás-ékszerész Oroszlán-utca 5Borotváikosóknak
pengék nagy
választékban, legolcsóbb árban Fráter
müköszörUsnél, Mikszáth Kálmán-utca 5.
Mindennemű vizver etekhez szükséges használt anyagot veszek. Fekete Nándor, Kossuth Lajos sugárul 18.
N5i kosztüm, férfi prima öltöny alkalmi
áron eladó. Tisza Lajos-körut 48. Délvidéki Áruház.
Savó bármilyen mennyiségben Központitejnél, Párisi-körut 16. sz. alatt
kapható.
L a k á s
Koreaek szoba-konyhás lakást Alsóvároson. „ 1 ermészetben fizetek" jeligére.
Szoba-konybáa esetleg fürdőszobás
lakast keresek „Lelépés természetben"
jeligére.
Újszegeden bútorozott szobát konyhahasználattal egy hónapra, ekszerért keresek. „Nyaralás" jeligére.
Keresek 2—3 szobás lakást vagy
villalakást, esetleg megvételről vagy Bp-í
villa cseréről is szo lehet. Bért és Megvételt aranyba tizetek. Választ „Törtarany"
je.igére a kiadóba kérek.

Különfélék
Ötvenéves magányos no elmenne
magányos emberhez házvezetőnőnek, házam, iöldem van, később esetleg „házasság is lehet" jeligére.
Major Akos gyorsíró-, gépiróiskolája
szeptember 2-án, nyiiik meg. Bocskay-u.4.
II. jobb.
Disznóólát keresek Rókus környékén Pulc-utca 7.
Elveszett Szeged—Várcslanyai vonalon egy barna bőrtaska fontos iratokkal,
B. megtaláló kérem adja vissza. Petri,
Margit-utca 3. 1, 3,
Elveszett a Baktói Hegyközség pénztárkönyve. Megtaláló gyümölcs jutalmat
kap a hegybinnál. Polgár-utca 16. f. 2.
Kiutasított 40 éves nő, keres magának elhelyezkedeat, bármilyen munkát
vállalok. „Otthonra vágyom" jeligére.
Luca kclmeiestó, vegytisztitóvállalat.
Rákóczi-tér, gróf Klebelsí>erg-ter és Kazincy-utca.
Elveszeit multj hó 19-én a Marx-térről egy kocsi. A nyomravezető egy 8
hónapos borjut, egy 5 hónapos süldőt, 2 mázsa búzát és 50 liter bor
jutalmat kap. A ló ismertetőjele: a
két szemére vak, sötétpej, homlokán
csillag, a bal hátsó és első jobb Iába
kesely. Sebők Ferönc, Feketeszél 39.
Felelős szerkesztő: GARDOS SANDOB
Felelős kiadó: KONCZ LASZLO
Kiadja:
HÍRLAPKIADÓ KFT
Szerkesztőség: Jókai-utca 4
Telefon: 493 és 103
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6
Telefon: 325
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMXSÁ

