illág proletárjai egyesüljelek!

A MAOTAN

szeged, 1946.

KOMMUNISTA

iuiius 25, csötörtök, m. évf. 163.

FART

«.

nra: 1 m t í H d adőpenjó

D & 1 M A O T A * OII8 Z A Ol

NAPILAPJA

A békeszerződés szerint Magyarországnak biztosítania kell faji*
nemi, nyelvi, vagy felekezeti különbség nélkül az emberi jogokat
és a szabadságot
Békekötés után Magyarország is tagja lesz az Egyesült Nemzeteknek
(Páris, julius 24.) Az eddigi jelentések szerint a Newyork Herald Tribüné
a békeszerződések szövegét az egyik
divatos francia fürdőhelyen kapta meg
mult vasárnap. A francia külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az
amerikai lap értesülései tökéletesen
korrektek. A francia külügyminisztériumot nagy zavarba hozta ez a közlés, mert több kisállam, amely a békeértekezletre Párisba jön, eddig még
nem kapta meg a szerződéstervezetek
másolatát.
A Newyork Herald Tribüné európai
kiadásában a magyar békeszerződés
szövegét tegnapi számunkban már ismertettük.
A végleges szerződések akkor lépnek életbe, amikor a balkáni államok
esetében az Egyesült Államok, Anglia
és a Szovjetunió ratifikálták. A ratifikációs okmányokat a balkáni államok
esetében a szovjet kormánynál letétbe
helyezik. Az öt szerződésben közös
záradékok közül néhány igy hangzik:

Emberi jogok
Magyarország megteszi a szükséges
intézkedéseket, hogy a juris dikciója
alá tartozó összes személyek számára
faji, nemi, nyelvi, vagy felekezeti megkülönböztetés nélkül oíztosi tsa emberi
jogok és alapvető szabadságok élvezését, beleértve a sajtó utján való kifejezés szabadságát, a vallásgyakorlat,
olitikai vélemény és nyilvános gyüleezés szabadságát. A jelenlegi szerződés valamennyi katonai záradéka addig marad érvényben, amig Magyarországnak az Egyesült Nemzetek közé
történt felvétele után a biztonsági tanács és Magyarország között létrejött
megállapodás alapján nem módosítják.

E

Közlekedési vonalak
fenntartása
A szerződések életbelépése után hamarosan megkezdődik a [szövetséges
haderők általános kivonása. Az amerikai és brit haderők megkezdik a kivonulást Olaszországból, a szovjet csapatok Bulgáriából, Magyarországból és
Romániából, de az utóbbi két országban meghagynak annyi szovjet csapatot, hogy elegendőek legyenek az
Ausztriában
lévő
szovjet
csapatokkal való közlekedési vonalak fenntartására.
A békeszerződés-tervezetek szövegéből kitűnik, hogy a nagyhatalmak között váleménykülönbségek voltak, különösen a balkáni szerződések gazdasági záradákait illetően.

Jávátétel
Ezért felvétették a szerződéstervezetbe a következő nyilatkozatot:
A Magyarországgal való fegyverszüneti egyezmény aláírásakor az Egyesült
.Államok kormánya fenntartotta a jogot,
hogy felveti a 12-ik cikkely (amely a
jóvátétellel foglalkozik) végrehajtásának
kérdését. A későbbi körülmények megvilágításából kitűnik, hogy az amerikai
érdekeket indokolatlan károsodás érte.

Az amerikai kormány figyelmét felkeltették az általános magyarországi gazdasági viszonyok, amelyek állandóan
romlottak és amelyek ahhoz a ponthoz
közelednek, hogy ennek az országnak
gazdasági élete teljesen összeomlik. Az
amerikai kormány bármely ország gazdasági összeomlásáról azon a véleményen van, hogy az az amerikai érdekeket érinti. A békeszerződések bevezető része mindegyik csatlósállamnál
hangsúlyozza, hogy a békeszerződések

végleges aláírásának egyik szándé kolt
eredménye az lesz, hogy a volt ellenséges államok belépnek az Egyesült
Nemzetek sorába.

40 cikkely
Magyarország, Románia, Bulgária és
Finnország békeszerződési tervezete
mintegy 40, Olaszország békeszerződési tervezete pedig mintegy 60 cikkelyt foglal magában. Az egyes fejezetek a következőket tartalmazzák : Te-

rületi rendelkezések, politikai réndelkezések, a háborús bűnösökre vonatkozó rendelkezések, a szárazföldi, tengerészeti és légi haderőre vonatkozó
rendelkezések, a szövetségeseknek a
háború következtében támasztott követelései, a szövetségeseknek a volt ellenséges területen lévő érdekei, a gazdasági kapcsolatok, a_ felmerülő ellentétek rendezési módja, végül a záróhatározatok.

Elutazott Párisba a magyar békeküldöttséf?
(Budapest, julius 24.) A magyar békeküldöttség gazdasági fődelegátusa,
a gazdasági, valamint politikai szakértők, továbbá az információs szolgálat
tagjai szerdán reggel nyolc őrakor a
Keleti-pályaudvartól kü^nrantc.; el-

utaztak Párisba. Gyöngyösi János kül- döttség szerdán elindult tagjai egy naügyminiszter a magyar békeküldöttség pot Bécsben töltenek, majd csütörtötöbb tagjaival a hivatalos meghivás kön a késő délutáni órákban indulnak
kézhezvétele után szintén Párisba uta- útnak a francia főváros felé, ahol előzik, hogy átvegye a magyar békedeie- n reláthatólag szombaton érke/nek
gúcló vezetését. A magyai békeküi- i

nélküli munkás- és parasztitjak
részére esti jogi tanfolyam nyílik az egyetemen
Közjogi állásokra é s a tudományegyetem elvégzésére jogosít a négyféléves
tanfolyam
(Szeged, julius 24) Dr. Schneller Ká- kább a kölönböző közigazgatási ismere- rendszer bűne folytán esetleg hiányos
roly a szegedi tudományegyetem Jogi teket tauulják meg, mégpedig a községi, ismereteit.
Reméljük, hogy a dolgozók iskolája melkarának dékanja Dénes Leo elvtárs, pol- városi, földmivelesi és közetlátási, ipari
gármesternek megküldte a jogi karon ez és munkaügyi közigazgatást, továbbá a lett ez a szerv is megfelelő eredménnyel
ev őszén létesítendő esti tantolyam sza- szociális igazgatást, polgári és kereske- tölti majd be hivatását nemcsak a hivabálytervezetét. Ezt a tanfolyamot főként a delmi perjogot, végül közigazgatási prak- talok, de a magyar [tudományos élet felmunkás- és parasztfiatalok számára ren- tikumot. Az egyes előadásokat a szegedi frissítése terén is.
dezik, akik önhibájukon kívül nem rendel- tudományegyetem tanárain és magántanáMindazok, akik ezt a tanfolyamot ela
keznek érettségivel vagy mas hasonló rain kivül meghívott kiváló szakemberek végezték
a minisztérium áital később kümegfelelő előképzettséggel. A tanfolyam is előadják. Az egyes félévek végén írás- lön rendeletben
meghatározott közszolcélja mindezeknek jogi, gazdasági és köz- beli és szóbeli és vizsgakon kell a hall- gálati állásokat tölthejnek
majd be. Azok
igazgatási ismeretekben való reszeshése. gatóságnak beszámolni tudásáról.
pedig, akik tovább akarnak tanulni, a tanMindazok rendes haügaiói lehetnek a tanÖrömmel üdvözöljük a szegedi tudo- folyam sikeres elvégzése után rendes hallfolyamnak, akik a népiskola,VI. osztályát mányegyetem
karának ezt a kezde- gatóként beiratkozhatnak a tudományegyesikeresen elvégezték es megfeleltek a tan- ményezését ésjogi
reméljük, hogy minél több tem jogi karára és rövidebb idö alatt vé
folyam felvéteti vizsgáján is. A felvételi tehetséges munkáspótol- gezhetik el ott tanulmányaikat, de legfelvizsga Írásbeli és szóbeli vizsgából áll. hatja majd igy be esazparasztfiatal
elmúlt
reakciós
jebb két félévet számitanak be.
Ezek a felvételi vizsgák szeptember 15—
20 között zajlanak le az idén. A jelentkezési kérvényeket szeptember 1—15-ig
kell benyújtani a szegedi tudományegyetem jogi karára.
A tanfolyam ügyeinek intézését héttagú
bizottság végzi. Ennek elnöke es még három tagja a jogi kar tanárai közül kerül
ki. Egy tagját a szegedi Szakszervezeti
Bizottság, egyet a Parasztszövetség, egyet Befejeződött a s z e g e d i rendőrség második t a n «
pedig Szeged városa kü di be, Megbízafolyama
tásuk három évre szól, de újra is választhatok.
(Szeged, julius 24) Jelentettük, hogy a tak az előadók. A szóbeli és írásbeli
A tanfolyam maga [négy félévből áll. szegedi rendőrségen szombaton délelőtt vizsgák után a rendórdiszszázad bemuAz első félevet oktobetben és november- fejeződött be a második tájékozthtó tan- tató gyakorlatai következtek.
ben, a„ második félévet pedig március, folyam, melynek vezetője Csillag Sándor
Ezután Diczfalussy Ferenc vezérőrnagy
április és május hónapban rendezik meg rendőrőrnagy volt. A tanfolyamon a révka- rövid beszédoen üdvözölte a belügymiAz előadásokat minden hétköznapon le- pitányság, határrendőrség és á szegedi niszter által legutóbb előlépteteu minthetőleg az esti órákban tartják meg, hogy rendőrség részéről 119 en vettek részt, A egy hatvan főnyi rendőrtiszthelyettest és
a hallgatókat ne akadályozzák meg eset- résztvevők szerdán fejezték be a vizsgá- tiszteseket. Beszédében rámutatott aria,
leges kenyérkeresetükben sem. Egy-egy kat és ez alkalomból megjelentek az ün- hogy előléptetésük szorgalmas és eredméfeiévre 15 órát irányoztak elö a hallgató- nepélyen a pártok, a sajtó képviselői, nyes munkájuknak eredménye. Jóllehet,
ságnak.
Zsillé Zsigmond alezredes a határrend- az előléptetettek között sok próbarendöi
Első két félévben közgazdaságtant, ürség parancsnoka és dr. Horányi Gyula is van, de aki a demokráciáért dolgozik,
az megkapja méltó jutalmát.
statisztikai ismereteket, magánjogot, kü- a vizi rendőrség részéről.
lönös tekintettel a munkajogra, büntetőA rendőrök két csoporlban vettek
— A fegyelemre szükség van — monjogot, alkotmányjogot, valamint a jog- és részt a tanfolyamon, melyen Csillag Sán- dotta Diczfalussy vezérőrnagy —, mert feálamtudomány és társadalomtudomány dor őrnagy, Mucsi Péter őrnagy, Cserey gyelem nélkül nincs munka és munka nélalapvetői ismereteit kell a hallgatóságnak Gyula órnagy, Wollner László százados kül nincs demokrácia. Ezért szükséges,
elsajátítania.
Fabli István főhadnagy, Molnár Béla had- hogy minden rendőrt ez a tudat haseon
A harmadik és negyedik félévben in- angy és Kotormány Gyula nyomozó vol- át.

„Fegyelem nélkül nincs munkci1
munka nélkül nincs demokrácia
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A reakció a somogyitelepi
MNDSz napközi otthont támadja

fejezett tanfolyamot ujabb tanjolyamok
követik. Ezek keretében kerül sor augusztus 15-én a határrendőrség tagjai részére
rendezendő háromhónapos tanfolyamra,
melyen majdnem 200 főnyi határrendőr
Ujabb r é m m e s é k k e l i n d u l t t á m a d á s b a a v e s z t é t é r z ő r e a k c i ó
vesz majd részt.
(Szeged, julius 24.) A MNDSz sze- dolkozó generációt neveljen. Az uri
gedi szervezete hivatása magaslatán Magyarország dolgozó asszonyának
áll és mindent elkövet, hogy az újjá- gyermekét az utca nevelte, vagy ha
építésben segítségére legyen a demokra- ennek a veszedelmét el akarta kerülni
tikus szellemben dolgozó asszonyaink- a gondos anya, akkor a szobába zárta
nak. Jelentettük, hogy Sómogyitelepen gyermekét, hol nem egy esetben hais megnyitotta a MNDSz napközi ott- lálos szerencsétlenség érte. A MNDSz
honát. Azonban olyan hirek érkeztek napközi otthonában ezzel szemben
hozzánk, hogy egyes elemek megkísér- gondos nevelésben részesülnek a gyera nemzetgyűlés szerdai ülésén
lik megakadályozni, hogy anyák gyer- mekek, amiről a szülők meg is győ(Budapest, julius 24.) A nemzetgyűlés legközelebbi minisztertanácsnak abban az mekeiket a napközi otthonba adják.
ződtek. A reakciós elemeknek fáj, hogy
szerdai ülésén Varga Béla házelnök több irányban, hogy a minisztertanács tegye
okos és öntudatos gyermekeket nevel
Ugyanis
reakciós
rémhírterjesztők
azírásbeli bejelentést ismertetett. Napirend leheiőve az ilyen méltánytalan és kirívó zal rémítgetik az anyákat, hogy a nap- a demokrácia, akiket nem fertőzhetnek
előtt Sulyok Dezső ismertette a „Magyar esetek revizioját.
félrevezető propagandával. FelSzakasits Árpád államminiszter, mi- közi otthonba adott gyermekeket az •meg
Szabadságpárt" programját. Utána áttérhívjuk
a somogyitelepi asszonyokat,
állam
elveszi
és
elhurcolják
őket.
tek a napirend tárgyalására, j melynek niszterelnökhelyettes benyújtotta a munA MNDSz-1 mikor a napközi ottho- ha rajtakapnak valakit a rémhírterjeszegyetlen pontja Eszterhds György ktsgaz. kavállalók egyéni szabadsagát, jogegyenda'párti kepviselö az államháztartás egyen- lőségét és emoeri méltóságát sértó egyes nát megnyitotta egyedül az a cél ve- tésen, jelentsék a legközelebbi rendőrsúlyának helyreállítása érdekében szüksé- jogszabályok hatályon kivUl helyezéséről zérelte, nogy a dolgozó asszonyok nek. Aki ilyen rémhíreket terjeszt, az
ges egyes rendelkezésekről szóló a nem- szóló törvényjavaslatot, továbbá a házas- helyzetét megkönnyítse és a nemzet a-magyar asszonyok ellensége, akiket
zetgyűlés általa való felülvizsgálata tár- ságon kivül született gyermekek jogállá- számára demokratikus szellemben gon- I utol kei), hogy érjen a méltó büntetés.
gyában bejegyzett önálló indítványának sáról, a népbirősággal Kapcsolatos egyes
rendelkezésekről, valamint^a (törvényes
megokolása.
Mielőtt sor került volna a napirendi öröklesre voatkozó jogszabályok módosítárgyalásra, Rajk László belügyminiszter tásáról szóló törvényjavaslatouatí. Ezeket
kiadták az illetékes oizottságoknak.
kért szót.
Nyagy lerenc miniszterelnök benyújElfogulatlanul meg kell állapítani — totta a magyar köztársasági érdemrend és
mondotta —, hogy olyan köztisztviselőket érdemérem alapításáról szóló törvényjais elbocsátottak, akiknek demokratikus vaslatot, amelyet a nemzetgyűlés kiadott
Szemétdombon kutatnak élelmiszer után a menhely!
magatartásához, a köztársasághoz való az alkotmányjogi és közjogi, bizottságnak.
hűsegéhez semmi kétség nem fér es akik
gyermekek
A Ház a legközelebbi ülését csütörtökön
híven támogatták a demokratikus kormány- 10 órakor tartja, amelyen a miniszterelnök
zat erőfeszítéseit és a demokratikus köz- számol be nyugati uijáról.
(Szeged, julius 24) A Délmagyarország város ki is küldött a szemét [eltakarítására
társaság célkitűzéséit.
A napirend megállapítása után több már egy alkalommal beszámolt arról a de a helyszínen megállapították, hogy nem
megdöbbentő és azonnali közbelépésre szemétdombról van szó, hanem két trágyaÉppen ezért javaslatot kiván tenni a, g terpelláció hangzóit el.
váró állapotról, amely az ujszegedi állami dombról. Igy azután meg ma is ott állnak
gyermekmenhelyen uralkodik. A gyermek- a trágyaüombok és nem gondoskodik
menhely vezetősége azonban azóta sem senki eltakarításukról,
Bálanya
Általános Munkás
volt
hajlandó változtatni az egészségtelen
A gyermekek egyébként igen rossz
KÉTHLY
ANNA helyzeten,
úgyhogy a népjóléti miniszté- élelmezesben is reszesulnek. Megfelelő
részvételével
Dalegylet
rium vizsgálatot is indított az ügyben. felügyelet hiányában azután nem egy ízEnnek ; eredményeképpen hétfőn felfüg- ben a szemétdombon kutatgattak egy kis
Ujszegedi Vigadóban 27-én fél• 9 órai kezdettel.
gesztették a gyermekmenhely vezetőjét, az almahéj után, hogy mégis elrágcsáljanak
egyébként politikailag sem egészen tiszta- valamit.
multu dr. Janik igazgató-főorvost. Az inTejet egyáltalán nem kapnak a gyertézmény vezetését ideiglenesen dr. Kallós mekek
és csak tejporral táplálják okét.
Károly vette most át.
Ezenkívül megfelelő elszállásolást sem
Reméljük, hogy az igazgatóváltozással tudtak biztosi,ani számukra és szalmamegváltozik majd a helyzet, de minden- zsák hiányában több gyermek is fekszik
esetre addig is sürgős és alapos állami egy-egy agyban. A Kunsag2 Szővóüzem
(Belgrád, julius 24.) Bebler jugoszláv alapján rendeznék be és a nép szabadon beavaikózasra, segítségre van emellett most FöMes Miklós elvtárs, újjáépítési
miniszterelnökhelyeltes állást foglalt a vállasztott képviselőnőn keresztül gyako- szükség. A gyermekmenhelyen ugyanis kormánybiztos közbenjárására 20 szalmatrieszti kérdésben. A béketárgyalások ku- rolja a törvényhozási, a közigazgatási és az amúgy is legyengült rossz táplálkozásu zsákot utalt ki és ezzel is már nagymerdarca elkerülése céljából — mondotta és a birói hatalmat. A szabad térület kor- gyermekek a tegegészségtelenebb körül- tekben javult a gyermekmenhely helyzete.
Bebler —, Jugoszlávta hajlandó uj aján- mánya kizárólag trieszti polgárokból áll- mények kőzött étnek. A csatorna például Legutóbb megkerestek a városi mérnöki
latot beterjeszteni a trieszti kérdés meg- hat. A Trieszt es Jugoszlávia Közötti reál- eldugult és az egész épület ennek követ- hivatalt is, hogy végezze el a csatornázáoldására. Ez az uj javaslat szerint Triesz- unió abban nyilvánulna meg. hogy a sza- kezében szennyvízzel van tele,
sokat.
tel és környéket mint szabad terület reál- bad terület kormányzatát a jugoszláv
Az udvaron két hatalmas szemétdomb
A gyermekmenhelynek azonban ezenszövetségi kormány nevezné ki.
unióba kerüi Jugoszláviával.
terjeszti a piszkot és a fertőző betegsé- kívül
sürgős állami támogatásra lenne
geket. A gyermekek nagyrésze igy mar szüksége.
A szabad területet demokratikus elvek
A menhely szegeny gyermekei
fertőzést is kapott es igen sokan kaptak neveben ísmeteiten
sürgős bevérhast. A fertőzés, különösen a vérhas avatkozást kérünk azonnali,
és szeretnénk végre,
valósággal epidémiaszerüen lépett már fel. ha megfelelő erélyes
kézzel és ugyanA menhely udvarán levő szemétdom- akkor aldozatos, jóindulata segiteniakarasbok eltávolitasa érdekében a város leg- sal egészséges módon rendeznék végre
(Szeged, julius 23.) Szeidán este es heli a szegedi gázgyárat is. Tudhatta utóbbi közgyűlésén felszólalt' Gombkötő az ott uralkodó tűrhetetlen állapotokat.
éjjel ismét sötétségben maradt Szeged. ugyanis, hogy a varosnak kiutalt kevesebb Péter elvtárs. Felszólalásának hatásara a
A villanytelep még mindig nem kapta szenkészlet nem lesz elegendő és ha másmeg a szükséges szénkeszletét és igy nem kor nem, legalább az utóbbi napokban
tudott áramot szolgáltatni a lakosságnak, nagyobbszabasu korlátozásokat vezethetett
Napokon beiül megjelenik
Emelkedik a jeruzsálemi
de ami ínég szomorúbb; az ipari üze- volna be. Így legalább íegszükésebb időmeknek sem. A szénhiány súlyos károkat ben árammal láthatta volna el a lakossá- az arany- és valutabeszolgálta- robbantás áldozatainak száma
okoz a város ipari termeiéséoen. A vií- got és nem akadályozta volna meg telje(London julius 24) A londoni rádió
lanyerőre berendezett üzemek mindenütt sen az üzemek működését.
tási rendelet
közóue,
hogy szerda reggeli jelentés szemegálltak. A jéggyár is kénytelen félmegrint
a
jeruzsálemi
roboantás következtéoldáshoz felyamodni és annak megakadá(Budapest, julius 24.) A Gazdasági ben a hatottak száina 46-ra a súlyosan
lyozására, hogy az *áru megrothadjon,
Főtanacs keddij ülésén többek között sebesültek száma 55-re emelkedett, mig
vegyszerekkel próbálja biztosítani a keszDr. Grasselly MUNE-tagsága
elfogadta az ipari anyag- és árhivatal 57 személy meg mindég hiányzik. A műletet.
beterjesztését a legfontosabb ipari szaki csapatok szüntelenül dolgoznak a
a népbiróság elé kerül
György Vilmos gázgyárigazgató a Dilnyersanyagok irányárara vonatkozoan. romok eltakarításán.
(Szeged, julius 24) A népbiróság Tóth- Miután a mult hetekben a Főtanács a
magyaiország munkaiaisának érdeklődésére kijelentette, nogy szerdán délelőtt tanacsa szerdán igazolási telebbezé3ekke) szén és mezőgazdasági cikkek irányElítélték a kisteleki
300 mázsanyi szén érkezett bzegedre Ta- foglalkozott. Töboek közölt tárgyalta dr.
tabányáról a gázgyár részére és délutánra Grasselly Károly szegedi ügyvéd lelebbezé- árát már megaliapitoita, a rövidesen
cigányvajdát
mar be is szállították a gazgyarba. Ezzel sét is, akit a szegedi igazoló bizottság nyilvánosságra kerülő rendeletek kö(Szsged,
julius 24) A szegedi törvénya kis mennyiséggel azonoan hozzá sem elsöfokon két évre tiltott el az ügyvédi zött árkonstrukció szerepelni fog.
SZÉK Linzer-tanácsa szerdán foglalkozott
iognak az áramtcjlesztéshez, mert a gé- pálya gyakorlásától. A népbiróság egy
Ugy a forint, mint a forintvédő ren- egy kisteleki cigányokból alakult fosztogató
pek teljesen lehűltek es bemelegítésükhöz esztendőre raersékeite ezt, mivel a MÜNE
annyi szén kellene, hogy a most kapott tagsága ügyeben a népügyeszség vizsga- delet, a valuta- és az* aranybeszolgái- tarsasag ügyevei. Rostás Mihály, — a kiskészlet csak egészen rövid időre lenne latot indított es ezért a népbiróság előtt tatási rendelet és az adórögzités ren- teleki cigányvajda — Jakab Ferenc, Koelég. Az ilyen állandóan megszakított kell felelnie.
delete is napokon belül megjelenik a lompár György üstfelaolgozó cigányok és
natalkoru március és április havában
működéssel viszont rengeteg szen veszne
Németh Jenőt a csongrádi bank helyet- hivatalos lapban. A Gazdasági Főtanács kél
hatrendbeli
betöréses lopást (követtek el
kárba. ,
tes igazgatójának ügyét két igazolóbizott- már megállapította az adópengőjegyek a szegedkörnyéki
tanyakon. A bíróság
A gázgyár értesítést kapott, hogy még ság is szanálta. A szegedi 111. számú iga- rögzített forintértékét. Ezek a stabilizá- Rostás Mihályt, Kolompár
Györgyöt és
további 19 vagon szenet inditottak útba zoió bizottság Nemethet öt évre kizárta ciós rendeletek a hivatalos lap szom- Jakab
Ferencet egy-egy évi börtönre itélte.
Szegedre Tatabányáról, de ennek megér- az elöleptetéaCöl és vezetőállásra alkalkezese is legfeljebb csütörtök estere vagy matlannak nyilvánította, a másik — a bati, de legkésőbben a vasárnapi szá- A két fiatalkorúi pedig próbára bocsájtják.
Az ítélet nem jogerős.
az éjszakai órásra várható. Így tehát elő- kereskedők és iparosok igazoló bizottsága mában kerülnek nyilvánosságra.
reláthatóan ma, csütörtökön ejjel is sötét- — viszont igazoltnak jelemette ki Né
ben maradnak a szegedi utcák, lakasok methet, A népbiróság az iratokat döntésre
és pihennek az üzemek gépei is.
felterjesztette az igazságügynuniszterhez, A Magyar Kommunista Párt nagy mártírjainak díszsírba
Érdekes megemlítenünk, hogy a vil- hogy a kei döntés közül a harmadik le•aló helyezése alkalmából 26-an, pénteken 6 órakor
lanygyárban megállt a villanyfogyasztások gyen jogeres.
számlázása is. Énnek oka csupán az, hogy
a számlázást viüanyerőre berendezett
számlálúgep végzi, ezert viilanyerö hianyá
A* MKP rendezögárda valamennyi
ban egyelőre megkímélik a fogyasztókat tagja 26-ún este 7 óranor megjelenni taradósságuk összeírásától,
tozik a Kálvin-téri székházában. A megMindenesetre súlyos gondatlanság ter. jelenésért a gárdavezetők felelősek.
rendez a városháza közgyűlési termében*
Ezután került sor az eredményhirdetésre. A tanfolyamot Bozó Antal, Hajós
György, Pap László, Csabai György, Papp
II. Zoltán és Vetró II. György kitüntetéssel végezte. Rajtuk kivül még 13 jelesen,
88*an kelló eredménnyel végeztek, míg
12-en sikertelenül vizsgáztak. A most be-

Az elbocsátott demokratikus tisztviselők
ügyének revízióját jelentette be Rajk elvtárs

Felfüggesztették
az ujszegedi gyermekmenhely vezetőjét

XX.
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Ujabb Jugoszláv javaslat
a trieszti kérdésben

Ma is sötétben marad Szeged

gyász-emlékünnepélyt
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tüzifaszükséglete 2503 vagon, a közüA kultuszminiszter és az Operaház nak
leteké pedig 500 vagon. Horváth József
javasolta, hogy már most kezdje
művészeinek részvételével tartják meg elvtárs
meg a város a télire való fák kitermelését, mert egyes
különösen Úja Magyar-Szovjet Művelődési Társaság szegeden
sürün ültették a fákat.
D. Papp Gyula ugyancsak javasolta a
szegedi kongresszusát
fák előre való kitermelését és ugyanakkor

K
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oarkokban,

Julius 25.
Nemzeti Szinház; Nyári szünet.
Széchenyi Filmszínház: 4, háromne(Szeged, julius 23.) Nagy Ferenc
gyed 6 és fél 8órakor: Mégis szép « miniszterelnök bajai beszédében leszövilág.
gezte, hogy „Egységesnek kell lennünk
Korzó Mozi: fél 5, negyed 7 és 8 óra- abban, bármely párthoz tartozunk,
kor. Három kívánság.
hogy külpolitikánknak elsősorban legBelvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és nagyobb szomszédunk és országunk
fél 8 órakor: Uf hold.
felszabaditója, a Szovjetunió felé kell
fordulnunk".
Somogyi-könyvtár nyitva 9-tfll este 7
A Magyar-Szovjet Művelődési Táróráig.
saság minden politika felett a két nép
Egyetemi könyvtár nyitva 9-től délután közötti baráti együttműködést és köze4 óráig.
ledést szolgálja. Soha egy országról és
Muzeum zárva.
népről annyi rágalmat nem terje íztettek, mint a fasiszták a Szovjetunióról.
GYÓGYSZERTÁRAK
A Magyar-Szovjet Művelődési TársaÉJSZAKAI SZOLGALATA:
ság céljául tűzte az orosz kultura isApró Jenő Kossuth Lajos-sugárut mertetését Magyarországon. A szegedi
49, Franki József Szent György-tér 6, kongresszus ennek a célnak szolgálaJuszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, tában áll. Az ország legjobb művészei,
Temesvári József Klauzál-tér 9.
továbbá a közoktatásügyi miniszter
Szegedre látogatnak, hogy az első vi— Aa ndópongft jallns 25-én
120,000.000 billió pengő.

déki kongresszust méltóvá tegyék a
célkitűzésekhez. Az Alföld népével ismertetik az orosz kultura kincseit.
Julius 27. és 28 án ülésezik a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság Szegeden. Szombaton esta 8 órai kezdettel a szegedi szabadtéri játékok nívójára emlékeztető hangversenyt ad a
Társaság a nagyközönség részére. A
műsorban Basilides Mária, Osváth Júlia, Székely Mihály és Palló Imre lépnek fel mint szólisták, a kíséretet a
szegedi Nemzeti Szinház látja el Vaszy
Viktor vezényletével.
A vasárnapi kongresszuson Keresztúri Dezső Közoktatásügyi miniszter a
kormány részéről mond beszédet, ezenkívül az Ellenőrző Bizottság kiküldötte,
a Művelődési Társaság elnökei, valamint a vidéki szervezetek előadói tartanak még előadást.

13 lök, 14 uborka 52 ember résssére, a i a z

T.
Hirdetőinkhez!
Közöljük t. Hirdetőinkkel, hogy hirdetési
tarifánk vasárnaptól, 21-tól az alábbiak
szerint változott:
(Szeged, julius 24.) Foglalkoztunk már
Apróhirdetés hétköznap 10 szóig 6,000 000 azzal az akcióval, melyet a Kisgazdapárt
Vasár- és ünnepnap 10 szóig 12,000.000 kezdeményezett „ingyen élelmiszerosztás"
Minden további szó hétköznap
1,000.000 cimen. A munkáspartok képviselői és az
munkás:ét^g tiltakozott a kö.
Vasár- és ünnepnap
2,000 000 őnsadaíos
nyöradoinányok ellen.
Hasábhirdetés mm sora hétköznap 2,400.000
Jellemző az akcióra, hogy ez mennyire
Vaskr- és ünnepnap
4,600.000
propagandisztikus és könyöradomány jeladópengő.
legű, a vízmüveknél, ahol 52 ember dol—oOo—
gozik a szerdai napon 210 kiló aimat 13
— Idöfáré*jelentés. Vát ható időjárás (tizenhárom) darab tököl és 14 (tízencsütörtökön; Deli, délnyugati szél, kevss négy) darab uborkát vi tek élelmiszer setelhö, száraz idő, a hőmérséklet emelke- gély cimen. Elsősorban kíváncsiak vadik.
gyunk, hogy a 13 darab tököt és 14 da— Minisztériumi kiküldöttek az rab uborkái, hogyan osztaná el a Kisgazépülő s z e g e d i ponton hídnál. Szerdán dapárt 52 fele ? A vízmüvek munkasai
dele ört Szegedre érkezett Kökény minisz- nagy felháborodássá! tárgyalják, hogy ilyen
teri tanácsos Havíar Gyúző miniszteri ta- atiatszű fogással kísérlik meg a munkásnacsossal, hogy felülvizsgálja a Bertalan társadalom jogos felháborodását leszeemlékműnél készülő uj pontonh'.dat. A relni. Mikor az utolsó fehérneműjét húzza
hidat Dénes Leó elvtárs, polgármester le a munkás, akkor van minden, ingyen a
mutatta meg nekik és elismerésüket fe- munkások nem kérnek és nem követelnek
jezték ki az eddigi munkákért.
semmit, becsületesen meg akarja fizetni

Kisgazdapárt „ingyen élelmiszer" akciója

— Megnyílt

a

Nemzeti

Emlékezzünk mártírjainkról
Eralékűosepség lesz pénteken
után a városházán.

emelkedett

a

postadljazabás. A posta vezérigazgatóság

Megérkeztek az uj élelmiszerjegyek,
ellenértéküket csak forintban lehet fizetni
3000 vagon a város tüzifaszükséglete

(Szeged, julius 24.) Szerdán tartották. nráiiybiztos táviratban fordult a közellátási
négy- meg a városnázán ar. Pálfy György fois-1 minisztériumhoz, hogy Szeged is ugyanpán eluöklésevei a szokásos heti közeliá-1 akkora élelmiszeradagokat kapjon, mint
— Lopások a boszorkányszigotl tási értekezletet. Simon Jözset közellátási Bodapest lakossága.
honvéd gyakorié téren. Ismeretien tanácsnok bejelentette, hogy megérkeztek
Paprika é s káposzta
tettesek a Tisza vivéből kiemelt és a bon- az uj jegyek Szegedre. Egyelőre azonban
véd kincstár tulajdonát képező 6 méter nem osztják ki óket, mert a minisztérium
beszolgáltatás
_
hosszú 18 cm.
magas hadihíd tartozék forintban és fillérben határozta meg az
Simon József tanácsnok a beszolgálta
vasgerendát loptak el. Aki tud róla »árát és ezért amig az átszámítási kuicsot
Kapcsolatos fontos rendeleteket
valamit, fekérjük. jelentse a 3. honv. ker. nem kapják meg, nem tudjak kiosztani tásokkal
a továbbiakban. Ezzel kapcsopsóg. építési osztályon Szeged Tisza La- őket. Ezért igen nagy problémát okoz a ismertetett
a polgármester utján felszólítják a
Jos-körur 79. Szűcs János törzsőrmester- közellátási hivatalnak, nogy augusztusra, latban
adóhivatalt, hogy a töldadót halarel. Amennyiben a tettesek hó 31-ig az hogyan kapja meg niindeniii élelmiszer- városi
déktalanul
vesse ki. Legtöbb helyen
jegyeit.
ellopott vasgerendákat beszolgáltatják,
ugyanis nem tudják a gazdák, hogy menyugy a ker. pság. a megtorló intézkedéEgy
tojás
5
íillér
nyi a földadójuk és ez nagy nehezségeket
sektói eltekint.
A nehézségen ugy segítenek, hogy a okoz, mivel a beszolgáltatott terményekert
x Halálozás. Kőműves Árpád né
nem kapnak pénzt, amig az adót
temetése csütörtökön délután 5 órakor a külterületeken már Hamarosan megkezdik addig
be
nem
fizettek.
a
jegyek
szétosztását,
mégpedig
tojásért.
Dugonics-temetőbe.
Egy
rojást
öt
fillérbe
számítanak
majd.
A
Különösen
a szegedkörnyéki gazdák
— A szegedi Általános Munkás
Dalegylet Rendező Bizottsága felkéri külvárosban pedig, ahol tojást sem tudnak részeié igen nagy könnyítést jelent egy
az Anna-bál rtndezőgárdáját, nogy ma beadni utcánként jelölnek ki elosztó he- most megjelent rendelet, amelynek érteieste 7 órakor a szakszervezeti széknázban lyeset a jegyek szétosztásának gyors ie- mében a paprikát és káposztát termelő
oonyoiitásara. ligyelöre nug nem tudják, gazdak a beszolgáltatást; paprikával és
fontos ügyben jelenjenek meg.
— J e l e n t k e z z e n e k ! Az MKP sze- hogy az egyes jegyekre mii es mennyit káposztával is teljesíthetik.
gedi pártbizottsága felszólítja Bakos l'i- oszlanak majd ki, mert erről közvetlenül
A beszolgáltatás hoidankén.i mennyibor Párisi-körut 39, Barcsa Mihály Gőz- a közellátási miniszter ad ki utasítást. Kü ségéről későbbi rendelet intézkedik,
utca 4, Rully János Bajcsi Zsillinszki-utca lön rendelettel intézkedik majd a minisz17 és Zalay Papp Tibor nozzátartozóit, térium mindenféle kiosztando arumeny3000 vagon fa
hogy sürgősen jelentkezzenek az Arany nyisegéröl es minősegéről. Ezzel kapcsolatosan
Pálly
főispán,
nnnt
közellátási
aorA
gyufaelosztásra
vonatkozóan elfoJános-utca 2. szám alatti pártirodában.
gadta az értekezlet, hogy ezentúl a kiskereskedők részere csau a Munkásszövetkezet és a Kereskedők Szövetkezete oszthatja ki a gyufát. Nagykereskedőnek erre
nem adnak engedélyt és visszavonják a
szombaton este 8 órai kezdettel a Dóm-téren
Fenyő Testvérek gyufaelosztói engedélyét is.
A város fűtőanyaggal való ellátásával
rendez, me- kapcsolatban
Simon tanácsnok bejelentet t:,
lyen fellépnek hogy a pénzügyminisztérium tisztviselői
nagyobb mennyiségű iiizifacserét ajánlotBasilides Mária. Osváth Júlia, S z é k e l y Mihály és tak fel, mégpedig 50 kiló fát adnak 1 kiló
Bejelentette azt is, hogy jelenPalló Imre. — Kisér a szegedi Nemzeti Szinház szim- süldőért.
tést küldött a közellátásügyi minisztérium,
fonikus zenekara.
Vezényel V a s z y
V i k t o r . nak arról, hogy a város magánháztartásai Közli, hogy julius 24-től a táviro-, távbe-

szélö- e s rádiódijak a jelenleginek
szeresére emelkedtek.

Magyar Szovjet Művelődési Társaság

díszhangversenyt

dél-

(Szeged, julius 24) Az utóbbi évek
törtenelme beuizonyitotta, hogy az MKP
mártírjai, akik a szabad, demokratikus
Magyarorszagérí adták eletüket, nemcsak
a mi vértanúink, hanem az egész magysr
nemzet hősei. Az ő vérükön keresztül
árulta el a Horthy-rendszer a magyar
népet, az ö szavukat fojtotta el a legvéresebb kegyetlenséggel, mert tudták, hogy
az ö szavuk nem pusztába kiáltó szo.
Lentről jön, a nép hangja ez es a nép
akaratát tolmácsolja.
„Nem én kiáltok, — a föld dübörög" —
irja József Attila. És valóban az ő kiáltásukban a föld elnyomott népének a dübörgése- szólt, mely bekét akart, emberi
éleiét es megakadályozni egy nemzet katasztrófáját. Most julius 27-én temetjük
Budapesten a független, szabad demokratikus Magyarország öt nagy kommunista
mártírját: iailai, Fúrst, Rozsa, .scíiönherz
és Ságvári eivtáraakat. A jeltelen sírból
a Kerepesi-uti temető díszsírhelyére.
Szegegen is megemlékezünk mártírjainkról junus 26-an, pénteken délután 6
orrkor a VaiOohaza közgyűlési termeben.
Az emlékbeszedei Komócsin Zoltán elvtárs mondja.

Segély

bölcsödéie. Felhívjuk a dolgozó anyak
figyelmét, hogy 6—20 hónapos csecsemőiket munkaidejük alatt elhelyezhetik a
Nemzeti Segély bölcsödéjében. Jelentkezés gyermekekkel együtt minden nap 9 10 Oiaig a Nemzeti Segely Kálvária-utcai
székházában.
— Négyszeresre

mindenki az élelmiszercikkeket.
Alkalmunk volt m.ggyőződni, hogy
tők- es uborkatermés az idén messze
túlhaladja az átlagot és Szegeden pénzért
még sem lehet kapni. Caak „ingyen" vagy
cserébe. A reakciós uri Magyarország ismerte a „vakulj magyar" akciókat, ez is
nagyon hasonlít hozzá. Miért bőszítik még
mindig a jogosan elkezeredett munkásokat 13 tökkei és 14 uborkával ? Így nem
lehet megnyerni senki szimpátiáját a községi választásokra.
De nemzeti érdekeket sem lehet ilyen
akciókkal szolgálni. Hozzák be az élelmiszereket és bocsássak becsületes áron
forgalomba; ez a munkástársadalom jogos
kívánsága. Aki dolgozik, annak jogos
éielmiszerigényei is vannak. Élelmiszert
„ajándékba* az elaggott munkaképteleneknek, vagy a lakkcipös feketéző tagtársaknak osztogassanak. Jk munkástársadalom
nem kér ilyen „ajándékokat".

rámutatott az utánpótlás soráT felvetődő
minőségi szempontokra is.
A közellatasi értekezleten beszámoltak
az egyes közigazgatási vezetők a beszolgáltatás eddigi menetéről is. Bessenyei
elvtárs, alsótanyai Közigazgatási vezető a
feilepö sertésvesz ellen kért sürgős intézkedést és felszólalására a főispán Panov
ezredestől, a csongrádmegyei ellenőrzőbizortság elnökétől kér szérumot a tertésoltásokhoz.

— További támogatást kér a t i e -

gedl dolgosok konysafa. Beszámoltunk
rola, hogy a szegedi do gozok részére olcsó étkezőt létesítenek a Vár-vendegioben.
A konyha szervezője Fodor Imre e:Vtárs
munkája köveíkezteben máris nagymenynyisegü anyag gyűlt össze a konysa megindításához. További felajánlásokra van
azonban még szükség, ezért ismét felkérnek mindenkit, különösen a szegedkörnyéki gazdákat, hogy élelmiszerfélékkel
vagy penzzel segítség ezt a nagyjelentőségű akciót. A természetbeni adományokat egyenlőre a Var-vendéglőben lehet
atadm nyugta ellenében, a pénz felajánlásokat pedig a szegedi kereskedelmi és
iparbankban.
S z e r é n y igényű mindenes házvezetőnő falura kiseob csaladhoz felvétetik. 'Tudakozódni Margit-utca 29, 1. emelet 1.,
déluián 2-től 6-is.

— A bonvéd kiskertek

tolvajéi.

A szegedi 3. honvéd Kerületi parancsnokság beosztoitjai Boszorkánysziget bozóttal
és gödrökkel teli, művelésre eddig nem
használt területet fáradtságot nem ismerő
•munkával feltörtek es bevetettek, ezzel is
a gyenge ielhozatalu piacot tehermentesíteni igyekeztek. Ismeretlen egyének ennek
a fáradságos munkának a gyümölcsét
alaposan vámolják, Egy kiskert tulajdonos
200—2500 négyszögöt területet tnüvel és
van olyan kertmüveiő, akinek összes burgonyatermését ts felszedték. Ezek a lopások olyan időben történnék, amikor az
e héten felvett katonai illetmények egy
kűogram kenyer kifizetésére sem elégségesek. Csaladjuk eltartasának egyetlen
ajapja az a talpalattnyi föld, amit verejtékes munkával saját maguk müveitek
meg. Ezúton hívják fel a tolvajok figyelmét, hogy a Boszorkanyszigeten „Tilos"
jelzésű tablákat állitottaR iel és a jövőben
aki átlépve dézsmálni próbálja ezeket a
kerteket, a legszigorúbb megtorlásban
részesitik,

SZÉCHENYI

FILMSZÍNHÁZ

Premier ma 1 Csak 4 napig I
Csütörtöktői vasárnapig

Mister

F l o w

büngyi film. Főszereplők: Fernand
Gravey és Lous J o u w e t
Azonkívül remek kísérő műsor
Előadások kezdete: 4, 3/«6 és fél 8-kor
Pénztárnyitás az előadás kezdete előtt félórával
Elővétel délelőtt 11-12-ig.
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Anyakutat kár
a Tanitói-kiskertek lakossága

M

1946 JUtltTS 25

Hivatalos 11 közlemények
11

* " " ••
"• '
"I l i I Mi
Hirdetmény. A tiszti főorvosi hivatal
R
a küiső városrészben lakókat, hogy az ár(Szeged, julius 24.) A Délmagyarorkokba ne dobálják bele az elhullott baM
szágon keresztül egyszer már hangot
romfiakat és sertéseket, mert ez nemcsak
TIHM
Lajos'kőnit,
(reformálna
palota).
adtunk a Tanitói-kiskertek lakossága
állategészségügyi, hanem közegészségügyi
panaszának. Ezen a részén a városnak Békebeli szappanok és mindennemű lllatszerclkkek nagy választékban. szempontból is veszedelmes. Akinek árugyanis nincs megfelelő vizel látás, csu
kában elhullott állatot találnak, vagy aki
elhullott állatot az árokba dob, az ellen
pán egy kut szolgálja a lakosság viz
szigorúan eljárunk és súlyosan meglesznek
p á r t h i r e k
szükségletét. Ehhez a kúthoz is azon
S z u k s i e ^ v e z d i h i r e N büntetve.
ban a Tompa-utcában lévő anyakut
szolgáltatja a vizet, de az is egyben
Pártnapok a kerületi és üzemi
A famunkások szakszervezete felmás területeket is ellát vizzel. Igy azVetőmaghitelt fgéayelők
figyelpártszervezetekben
hivja munkanélküli tagjait, hogy öszmébe. Vetőmaghitelt csak|elemi kár. rossz
után a Tanitói-kiskerteknél csak véko25-én. csütörtökön fél 3-kor Vasút, Ti- ezeirás végett jelentkezzenek a szak- termés vagy az 1946. évben főldhőzjuttanyan csurran-cseppen a viz a közös
szervezeti székházban.
sza p. u.: Gyöngyösi József,
tás esetén lehet igényelni, mely körülmékútnál és különösen most a nyári me7-kor Vasút, Rókus p. u.: Gyöngyösi J.,
AZ építőmunkások
szakszervezete nyeket hiteltérdemlő módon igazolni kell.
legekben hosszú sorban állnak az ott3-kor Lippai fűrésztelep : Berár D., csütörtökön délután 4 órakor taggyű- Aki hitelt akar igénype venni 3 nappal a
iakók, hogy vizhez jussanak.
lést tart a szakszervezeti székházban. cséplést megelőzően jelentse a Termelési
fél 4-kor Tiszamalom: Kövi Béla.
Természetesen rengeteg idő vész 26-án. pénteken délután:
A
famunkások
szakszervezete Bizottságnál (Városi Bérház földszint 2.)
kárba ezáltal és a lakosság békéjét is
Bőripari Szövetkezet, fél 3 órakor Ha- csütörtökön délután fél 5 órakor ve- hogy azt ellenözizni lehessen. Öszi vetőaugusztus hó 15-ig, tavaszi vetőeléggé megbolygatja a kútnál ácsorgók
valecz Istvánné
zetőségi és bizalmi együttes ülést magot
magot 1947. január 15-ig lehet igényelni,
sokszor kitörő türelmetlensége. Azzal a
Gyufagyár, 2 órakor Berár Demeter
tart a szakszervezeti székházban.
ahol a hivatalos órák alatt ntinden erre
Ujszegedi kendergyár, 2 órakor Krajkó
kéréssel fordulnak ezéit az ott lakók:
A
szakszervezeti
ifjúmunkás
és
tavonatkozó felvilágosítást megad a TerAndrás
a mintegy 90—100 család az illetékenoncmozgalom csütörtökön délután 6 melési Bizottság.
Pick-szalámigyár, 3 órakor Perjési L,
sekhez, hogy fúrjanak minél előbb
órakor taggyűlést tart a szakszerveDohánygyár, 3 órakor Dénes Leó
számukra egy anyakutat, amely ellátná
zeti székházban.
j
Szegeai
Kendergyár,
2
órakor
Komócsin
megfelelő vízmennyiséggel őket. Erről
Mihály
A fodrászmunkások Szakszervezete
az anyakutról, esetleg többfelé is el
Köztisztasági telep, 5 órakor Gyenes A. július 25-én, csütörtökön délután 6 órakor
lehetne azután a Tanítói kiskerteknél 28-én, szombaton délután:
taggyűlést tart a szakszervezeti székházvezetni a vizet. Ez a település 1929ban.
Szőregen, 8 órakor Krajkó András
ben létesült ott és azóta meg nem törPénzügyi tisztviselők, l órakor Róna
Az élelmezési munkások szakszervezete
tént erre vonatkozóan semmiféle intézF o g l a l k o z á s
26-án, pénteken délután 4 órakor taggyűBéla
kedés. Szeretnék tehát, ha rnost a delést tart a szakszervezeti székházban.
Rendőrség,
3
órakor
dr.
Bánfalvi
Gy.
mokratikus államberendezésben végre
MAJOR ÁKOS gyorsíróiskolája elő28-án vasárnap délután-.
készít: irodai gyorsírói, gépírói, gyateljesítenék az ő kívánságukat is.
Kecskéstelep, 3 órakor A3zódi Vilmos.
korló gyorsírói és beszediró gyorsAz MKP összes {rendőrségen dolgozó
írói vizsgákra, gyorsírás-, gépirástagjai 26-án pénteken fél 5 órakor értekeztanitói szakvizsgákra. Kérjen tájé-izü szörp
koztatót;. Bocskai-utca 4.
letet tartanak Kálvin-lér 6. szam alatt.
Polgárháború Bolíviában
Bútorasztalos n«rom szoba rendbe(Santiago de Chile, julius 24.) Chilei
hozataiara keresek. Szivárvány-utca 4a.
hivatalos körök azt az értesítést kaptak, Olvasd
Iroda.
is
t u j u z d
La Paz-ból, hogy Bolíviában ellenforFaiskolai munkára ulszegedi Alsótiradalom tört ki. Az országban valósáCserzy Mihály-u. 3. szapattra fiatalabb-idősebb munkaerőket
gos polgárháború duk
felveszünk. Szivárvány-utca 4a.
Magányos nő lakásért do gozna vagy
házmesierneK elmenne. „Magányos nő'
a dolg&zólc
Uauas
tápját
jeligére.
R A D I O
* Sxegedí Kereskedelmi Testület
papír, rövid- és fűszeráru nagykereskedői
Bueapest 1. julus 25, csütörtök
szakosztályának adóközössége értesiti a
A d á s-v é t o 1
6.30
Falurádió. 6.45 Reggeli torna, 7
szakmabeli nagykereskedőket, hogy fennKözellátási közlemények
áll a mód az adóközössegbe ujabb tagok
Hirek, műsorismertetés. 7.20 Reggeli 2ene
Bélyeggyűjtemény/ tömegbélyeget
felvételére. Ezirányu bejelentéseket kérjük
Asszonyok világhiradoja, 8.15 Egy- veszek,
raius beiyegKereskedea, lskoia1946. augusztus 1-től érvényes kenyér- 8.00
postafiók 99 cim alatt tevéiben bejelenteni
velegek,
9.00
ifj.
Bura
László
cigányzees julius 26-án, pénteken 6 órakor a tes- jegy, gyermek kenyérpűtjegy es általános nekara muzsikál, 10.00 Hirek, 10.10 Jazz- utca 29. fogadatna templominál szemben.
Ezüstöt, ezüstpénzt magas árban
tület hivatalos helyiségében (Dózsa Gy.- közellátási jegyek kiosztása megkezdődött. kedveiők iskolája, 10.30 Radióisknla, i2 08
u. 5) alatt tartandó adúközösségi közgyű- A kiosztott jegyek anaiában december Déli harangszó, hírek, 12.15 A Scala-jázz veszek Szeiiej Béla órás-ékszerész.
31-ig érvényesek, a gyermek kenyerpöt- együttese játszik, 13.00 Benedik Ilus el- Oroszlán-utca 5.
lésen megjelenni.
£ g y júkoiuaii levő gyermek méiykocai
jegy augusztusra érvényes. A fejadagokat beszélése, 13.15 Hajak András gordonelaao, erdekiődni délután 3—6-ig. Nemeses a kiosztasra kerüiú áruk minőséget kazik,
1340
A
brit-sziget
problémái,
14.00
13.
külön rendelet fogja megállapítani. A ke14.10 Vöröskereszt közlemények. tákács-utca
nyérrel és liszttel önellátók is kapnak ál- Hírek,
Fodrász
forgószékeket esetleg mo14.20 Operarészletek, 15.00 A vadászat- dern berendezést
talános közellátási legyet.
vennék. Cim Lemhardt
S
P
O
R
T
ról, 15,15 Rádióiskola, 16.00 Hirek, 16.10 József,
Horthy Miklús-utca 7.
A nagykörúton belüli lakók részére Hlatky Edit es Ratonyi Róbert vidám mű{Gyertya, saliciL háziszappan, borotvaháziól-hazra járva, tör uton kiviiliek ré- sora, le,40 Gyermekrádió, 17,00 Párthirszappan,
borotvapengék, Kézmosószapszére
utcánkon,
illetőleg
háztömbönként
adő,
17.10
A
magyar
népdal
érdekességei
Atléta válogatott. A 27-én és 28-án
panoK,
légyfogó
és uunden, Firoscégtábia
összehívod
helyen
kerülnek
a
jegyek
ki17.30 Csajkovszky ismeretlen operája,
Gyöiött megrenaezésie kerülő országos
vidéki bajnokságokon a következők togják osztasra. Naponként a bajto közléseiből 17.40 Balogh hona chansonokat énekel, Lisza Lajos-körut 53.
Egytonnás üzemképes teherautó százképviselni Dél színeit: 100 és 200 méte- a közellátási mva:alnái és k»osztás helyen 18.00 Hirek, 18.05 Vöröskereszt közleméren„dr. Tima (SzEAC), Márton. Biró, Do- kifüggesztett hirdetésekből tehet tajeko- nyek, 18.15 Ratkay Márton verseket mond százaieK0s gumikkal eiadó. Tápé, Kolozs18.35 Billy Mayerl zongorázik, 18 45 vári-utca 22.
b&k (Tisza). 400-on Varga, Kakuszi, Kar- zoam a kiosztasi helyekről.
Az 5 hónapra érvényes kenyérjegyért Szovjet Azerbejdzsán. 19.05 Vigjátek,
kos, Tar jani (Tisza). 800 on Kakuszi,
Eladó egy kétajtós szekrény, megteKai kos, Tornai (Tisza), jjGazsó (B. MÁV). 50 lidért, az altalános közellátási szmve- 19.45 Hírek, sporthírek, 21.15 Hírek és kintnető este 6—ö-tg. Hétvezér-utca 25.
1500 méieren Gazsó, oiiefanik (B. MÁV), nyért 40 fillért, gyermekpOtjegyért 10 hi- ki ón lka oroszul, 22.05 Hirek, 22.25 MűDudás (SzEAC), Mészáros (Tisza). 5000 ten daraboukint, a kézbesítéseit pedig 20 sorismertetés, 22.30 Vöröskereszt közlec s e r e
és 10.000 méteren Kovács, Szécsi, Zaia- fittéit kelt csatádonkint tizeim. MegteieiO menyek, 23 00 Napi hírösszefoglaló, 23 10
Hirek és kronrka angolul, 23.20 Hírek és
vári. Otruba és Csonka (Tisza). 300 aka ertenü adópengűjeggyei is lehet fizetni.
krónika franciául. 23.30 Debussy vonósUj gyümölcsöskocsit adok fiatal igás
détyon Szécsi, Otruba (lisza) éa Stetanik
Petróleum áru literenkint 8 millió négyes.
lóért.
Erdekiődni lehet: Bocskai-utca 6. 1.
(B. MAV). 110 és 400 gáton Varga, Be- adopengo.
A megvásárolt es a .lerakatok renyi, Kakuszi (Tisza), Távol és hármas- nat lároit petroleumkeszlet
7. délután 2—4 óráig.
4b
órau
betűi
Budapest II, julius 25, csütörtök
ugrasban Almás, Major, Márton es hoJó fejöagida javított malacért, termémert ellenkező esetben mavacs (Tisza). Magasban Major, Márton. elszáintanuo,
18.00 Szimfónikus zene. 19.00 Body nyért cseremető, Somogyitelep 476.
gasabb
arat
kell
megfizetni.
Almás (Tisza), Weszelovszki (SzEAC).
énekei, 19.30 Rádió szabadegyeKeuyérpótj^gyek kiosztása. A ne- József
Rudugrás Sompa, Tóth és Almás (Tisza).
tem, 20.00 Rácz Vali énekel, 20.40 A rejhéztesti,
lesti
oodai
munkások
kenyérKata pá cs Gedó, Nádudvardi (GyUAC).
K ü l ö n f é l é k
telmes Budapest, 21.00 Hírek, 21.15. KeSuly Fonyódi és Márton (Tisza), Biacsi potjegyei a közellátási hivatamal igényel- lényi György jazz-együttese játszik, 22.15
hetők
Kiosztasi
jegyzék
2
peidanyu
knol(SzEAC). Diszkosz Biacsy (SzEAC), FoBach és Haedel müvek.
Suszterek figyelem! Egy 15 éves
nyódi (lisza). Gerelyben Tompa, Pálosi, lesével juiius 29-ig igényelhetők. A pótfiu elmenne tanoncnak féléves gyakorlatSáró (Tisza). Ezek szerint 2 gyulai, 2 be- jegyeket augusztus 10-ig lehet átvenni. A
tal. Fodor István Deszk, 6. utca 22. sz.
késcsabai, 4 SzEAC és 24 1 isza atléta lestimunkasok 5 hónapra, a nehéztestiElveszett vasárnap délelőtt két kulcsmunkások
es
irodaimunkások
i
hónapra
képviseli a déli színeket.
csomó a Lippai-füresztelep fényeinél a
érvényes pótjegyet Kapnak. A jegyek aia
havoniunt 10 tinértiszaparton. A becsületes megtaláló jutalom ellenében adja vissza. Eteika-sor 18.
A gyufa éra 300.000 adópengő.
Autó- és motorkerékpár vezetőképző
Az eddig közölt gabonakereskedőkön
tanfolyam felelőség mellett vizsgáztat.
kivul SebőK Mátyás aisOközponti gyüjtöMüller Béla, Vár-utca 4 Telefon; 648.
értesiti azokat a tagokat, akik julius 20 kereskedöt is megbízom a gabonaátveteliel. A D é l m a g y a r o r s z á g
Férilkerékpárt adnék 1—2 szobás
Ennélfogva
nevezett
gyüjtokereskedö
Joés 22-én, tehát a legutóbbi alkalommal gosult özeged, Hódmezővásárhely vároBok kiadóhivatala minlakásért. „Sürgős" jeligére.
fizettek elő szénre, hogy ennek szét- es Csongrád vármegye területén a beszol- dennap délelőtt 11
osztása a rókusi pályaudvaron megkez- gáltatásra kerülő termények felvásárlására. é s 1 óra között hirFelelős szerkesztő: GAliDOS SÁNDOl
dődik. Fuvardíjat ezalkalommal is elfoKözellátási hivat*/ detési tanácsot ad.
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
gadunk, amely mázsánkint 5 millió adóKiadja:
pengő. Egyben {elhívjuk azokat a tagHÍRLAPKIADÓ KFT
jainkat, akik már régebben befizették,
Szerkesztőség: Jókai-utca 4
de valamilyen oknál fogva még nem
újból m e g n y i t o m régi
Telefon: 493 éa 103
: ;
szállították el, hogy a mostani szétoszKiadóhivatal: Kárász-utca t
;
Szeg,
drót,
lemez,
zománcozott
edények
tásnál szénjárandóságukat okvetlenül
Telefon: 328
vegyék át.
ORLEI GYÖRGY Mikszáth Kálmán-utca 1, Püspökbazár A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOKXfti
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Augusztus 1-től
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