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A Muravidéken 15.000 emberrel akart
m a g y a r területre betörni a Szent László
hadosztály
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WAP1LAPJÜ

tárgyalt Habsburg Ottónak az osztrák—magyar trónra való visszahelyezése érdekében.

4 Kisgazdapárt határozatlan

A Kisgazdapárt politikai bizottsága
mai ülésén dönt arról, összehivja-e
még e héten a párt nagyválasztmányát, vagy sem. A nagyválasztmány
vannak különböző táborokban.
összehívása a politikai válság megHabsburgi Ottóval tárgyalt merevedését idézné elő.
Szügyi
Ha a Kisgazdapárt nem ad poziSzügyi Zoltán azt is beismerte, tív választ Kovács Béla ügyében, ak.
hogy az osztrák legitimisták és az kor szükség lesz egy uj választás sürosztrák katolikus néppárt vezetőivel g ő s megtartására.

Kovács Béla irányitotta a kü földi katonai ö s s z e e s k ü v ő k e t
(Budapest, február 18.) A katonapolitikai osztály hétfőn kezdte meg
részletes kihallgatását a nyugaton levő Szent Lászfó hadosztály parancsnokának, Szügyi Zoátán vezérőrnagynak.
i
Szügyi Zoltán kihallgatását a legkésőbbre halasztották. A háborús é s
-íiépeilenes bűnökért letartóztatott tábornokról hónapokkal ezelőtt
még
nem tudták, hogy a földalatti összeesküvés külföldi katonai alakulatának a vezetője. A" angolok, mint háborús bűnöst adták ki a magyar hatóságoknak.
A letartóztatott kisgazdapárti képviselők, valamint az őrizetbe
vett
Összeesküvők bűntársai részletesen ismertették Szügyi tábornok szerepét
Mindannyian igazolták azt a tényt,,
hogy
angoi megszállást övezetben
Szügyi Zoltán ütőképes hadseregcsoportot tartott fenn abból a célbői.
hogy adandó alkalomkor a Muravidék
felől betörjenek Magyarországra é s
mint »felszabaditó« csapatok, az előre
eldugott fegyverek segítségével maguk köré tötnöriíísék a nyugatosokat,
a bujkáló csendőröket és a demokrácia ellenségeit.
| i
— Amikor láttuk — folytatta szügyi Zoltán vezérőrnagy vallomását —,
hogy az oroszokat megállítani nem
tudjuk, elhatároztam, liogy hadosztályomat teljes épségben az angol megszállási övezetbe viszem é s a fegyvereinket előre elrejtve, az angoloknak adjuk meg magunkat. Sikerült is
a Mura völgyén keresztül Klagenfurt
környékére jutnom, ahol
Weissensteinben megadtuk magunkat az angoloknak. Az angolok meghagyták
hadosztályunk teljes beosztását, parancsnokságát és felállítási rendszerét. Így megmaradtak a szakaszok,
századok, ezredek. Szigorúan tartót,
tuk' a legénységet, mindennap foglalkoztattuk, mert számítottunk
arra,
hegy legkésőbb 1946-ban restaurálhatjuk a Horthy uralmát és akkor 15
azer emberrel a Szent László hadosztály megkezdi a harcot a magyar demokrácia ellen. Mcgbizottaink — vallotta tovább Szügyi Zoltán, - hozták
a jelentéseket é s vitték tovább Kovács
Bélának, a Kisgazdapárt főtitkárának és legszűkebb környezetének. Politikai vezetőnknek Czermann Antalnak előterjesztései pontosan érkeztek Budapestre, katonai futáraim közvetítésével. A válaszok is befutottak
Kovács Béláéktól, igy minden remény
meg volt arra, hogy a puccs sikerül.
Mielőtt az angolok kiadtak volna
a magyar hatóságoknak, már tudtuk,
hogy rajtaütöttek a Magyar Közösség
tagjain és hogy a magyar rendőrség
felfedezne puccsterveinket. Ekkor elhatároztam — mondotta
jegyzőkönyvbe Szügyi Zoltán, — hogy a
Szent László" hadosztály fegyverbiró
tagjait felajánlom az angol birodalomnak és idegenlégiót alakítunk. A

polgári tagokat é s a hozzátartozókat

az angol gyarmatokon akartuk elhelyezni, mint munkaszolgálatosokat.
Terveinket azonban az angolok nem
fogadták el és igy a Szent László
hadosztály tagjai még ma is őrizetben

Az MKP mindsnkor számithat a nagyszegedi
pártszervezetek harcrakész, egységes erejére
Hozzászólások

Apró Antal és Bsrár
beszámolójához

Demeter

Az újonnan megalakult választmány elnökévé ismét Tombácz Imrét,
titkárává pedig dr. Zöld Sándori választotta meg

Beszámoló

a nagvszegedi

(Szegőd, február 18.) Apró Antal
politikai és Berár Demeter szervezeti
beszámolója előtt Tombácz Imre indítványára megválasztottál', a nagyszegedi
III." pártértekezlet elnökségét. Diszelnökül egyhangú lelkesedéssel Rákosi
Mátyás elvtársat választotta meg, míg
az c'nökség tagjai a következői; lettek:
Apró Antal, Aszódi Vilmos, Barna Mi
hály, őr. Drégely József, Erdődi János,
Gyólai István, Homola János, Kiss Pál.
Komócsin Zoltán, Lehotai lstvánné,
Puskás Pál, Szűcs Pál, dr, Zápori Dezső, Tombácz Imre, Tari Józsefné és
div Zöld Sándor.

III. pártértekezlet

A beszámolók után az • értekezlet
megválasztotta a mandátumvizsgáló bizottságot, melynek a következők voltak
a tagjai: Farkas István elnök, tagok:
Csene Mátyás, Jung Alfrédné, Szilágyi
András, Ladányi Benede-k, Kocsis István, Székely Béla, Kópiás Jánosné és
Gesztei Mihály. Ezenkívül megválasztotta az értekezlet a jelölő bizottságot,
elnök: Gombai Mihály, tagok: Vastagh
Lstvánné, dr. Toldi Ferenc, Kocsis István, Varga Bálint. Erdős János és Tóth
Ferenc. Ugy a mandátumvizsgáló bizottság, mint a jelölő bizottsági a szünetben végezte el munkáját.

Harminc felszólaló foglalkozott a legidőszerűbb
kérdésekkel
Szünet után megkezdődtek a hozzászólások az elhangzott beszámolókhoz. Agócsy János elvtárs a Kenderfonógyár munkásainak -nevében az összeesküvőkre a legszigorúbb büntetés kiszabását kérte. Szepesi János elvtárs
(Kübekháza) a falusi ujgazdák nevében
annak a kérésének ad kifejezést, hogy
az Országos Földbixtokrendező Tanács
minél előbb küldjön ki bizottságot a
kübekházi 327 földhözjuttatott birtokának rendezésére, hogy a telekkönyvezés
mielőbb megtörténhessen. Kérte, hogy
a tavasszal elvetésre kerülő vetőmagot
újkor fizethessék vssza. Kérte, hogy a
kormányzat — amennyiben módjában
áll — viszonyítsa
a terményeket
az
iparcikkek árához. Dr. Bcnkő Sándor
elvtárs araink a véleményének adott ki.
fejezést, hogy a fizikai munkások és az
értelmiség közt szakadél; volt, a demokratikus haladó értelmiség
azonban
együtt akar dolgozni a fizikai munkásokkal. Kis Pál elvtárs után Simon Imre (Alsóközpont) rámutatott, hogy nagy
hiány van az igaerőben, ezenkívül takarmány sincs. Az ujgazdák' nem tudnak eleget tenni beszolgáltatást kötelezettségüknek. Permetezőanyagra van
szükség, melynek beszerzéséhez ismét
nincs pénzük. Segítséget kérnek. Uavaiecz lstvánné megállapította, hogy
asszonyok nélkül nem lehet harcolni és
indítványozta, hogy minél több aszszonyt kell a tömegszervezetekbe beszervezni. Róna Béla a hároméves tervről beszél és bejelentette, hogy a város vezetősége is hároméves tervet dolgoz ki szegedi viszonylatban. Levendel
László megállapította, hogy az egyetemi ifjúság reakciós befolyás alatt áilf.
Mezőgazdasági középiskolát kér'- S/egednek. Gyúlni István rámutatott, hogy

minden párttagnak komoly szakszervezeti munkát is kell végeznie. Véleménye szerint a vállalkozók szabotálják a
munkát. Zsulán Józsefre az asszonyok
munkájáról számolt be. Dénes Leó a
város tüzelőanyagéi! á táráról
beszélt,
bejelentette, hogy jólmüködő kenyérgyára van a városnak. Közmunkával
hozzák rendbe az árvízvédelmi töltéseket. Növényvédelmi szerek beszerzéséről a város gondoskodik. Bedö Kálmán
ez uj földhözjuttatottak problémáival
foglalkozott. Komáromi
elvtárs Böhm
Vilmos könyvének
megállapitásaival
szállt vitába. Balázs
Béla iró az irodalom és művészet1 frontjáról tett jelentést A szigorú tisztogatás során az
iróki bizonyos százalékát kellett B-listára helyezni, azonban ezeket nincs
okunk sajnálni. Rámutatott, hogy a
kommunista Íróknál; nem szabad elvetniük a polgári társadalom kulturáját,
hanem azt fokozni, kifejleszteni kell.
Nagy József (Sándorfalva) a Szegedi
Kenderfonógyár dolgozói részére szeretetteljes üzenetet hozott Sándorfaiva
szegényeitől, akik hálatelten gondolnak
a gyár falujáró csoportjára.
Németh

lefolyásáról

István (Feketeszél) a paprika eladása
körüli visszaélésekről száinolt be. Aszódi Vilmos az ifjúság munkáját ismertette. GáH Pál kérte a pártot, hogy a
színházban ismertesse a hároméves
terv művészi programját, melynek alapján a színház vezetősége megfelelő terveket készíthessen. A színház Összes
dolgozóinak nevében követeli az összeesküvők súlyos megbüntetését. Früstök
elvtársnő kérte a kommunistákat, hogy
a íiyermekbarát-mozgaimat támogassák. Nagy Géza a bőripari munkásság
helyzetéről számolt be. Perjési László
a MaDISz 48-as centenáriumához kérte
a párt támogatását. Terhes János mutatott rá a további jogszerző lehetőségekre. Csamangó Mihály a belterjes
gazdálkodás mellett szállt síkra. Szél
Sándor elvtárs kifogásolta, hogy A'sóvárosban a gyermekekre rákényszerítik a Szivujságot és Az Uj Embert
Zsillé Zsigmond rendőralezredes nagyhatású beszéde után Lindenberg Miklós elvtárs a népi demokratikus hadseregben íelmerült nehézségeket ismertette. Ónozó Ferenc Szatymazról az ujgazdák nehézségeit ismertette. Landesberg György az üzemi bizottsági rendelet kibocsájtását sürgette. B ozóki
László elvtárs a kiskereskedők sérelmeit ismertette. Katona András elvtárs
a kisiparosok nehézségeiről beszélt. Simon elvtárs megköszönte a pedagógusoknak nyújtott segítséget és sürgette
a demokrata kultuszminiszter kinevezését. Szilágyi elvtárs a legszigorúbb
büntetést követelte az összeesküvőkre.
A felszólalók k'vétel nélkül követelték az összeesküvők legszigorúbb megbüntetését.
Miután az idő rövidségére való tekintettel sok jelentkező nem tudta elmondani észrevételeit, az MKP nagyszegedi végrehajtó bizottsága ugy határozott, hogy a jövőben a pártértelcezletoket kétnaposra szervezik meg.

„A. szegedi pártszervezetek alkalmasak a legnehezebb feladetok elvégzésére"
A felszólalásokra Apró Antal válaszolt, melynek során többek között
a következőket mondta;
— Harminc felszólalást hallgattunk
végig — kezdte válaszát Apró elvtárs.
Megállapíthattuk, hogy pártunk megerősödött, de erősödtek elvtársaink is.
A felszólalások színvonalán látszik,
hogyan télnek meg tartalommal a káderek. Nagyszegedi
pártszervezetünkre

ugy nézhetünk, mint amelyre bármikor számithat a párt, ha nagy feladatokat kell elvégezni. Ezután részletesen
válaszolt minden felszólalónak s ismételten; örömének adott kifejezést a
konferencián tapasztalt harcos és nivós
párt szellemért.
— Informálni fogom a párt központi
vezetőségét arról, hogy fontos határozatokat hozott a konferencia a pártszer-

D S L U A G 7 A E 0 R S Z Á G
vezet megerősítésére s arról, hogy
szegedi párt egységes, erős,
harcra
kén- Remélem, a konferencia minden
'-'gyes tagja teljes erejével fogja támogatni pártunk központi vezetőségét. I
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Az ipartestület fasiszta vezetősége

9 kisgazdapárti iparos között osztotta ki
a 450 cipészmesternek kiutalt bőrmennyiséget

Megválasztották a párt.
vezetőséget
A Magyar Kommunista, Párt fővá•TMt és helyi vezetőségének éltetése
Jttin Tombácz Imre nemzetgyűlési kép
Kommunista ipazosok leplezték le Farkas. Baloghy
-iseiő éelhívásira ez értekezlet résztveé s Alth Irén bőrpanomóját
vői a politikai és szervezeti beszámolókat tudomásul vették. Ezután a mandétortviasgáló bizottság tette meg jelentésót. Majd a jelőiő bizottság által jelölt
4 választmányt választották meg egy(Szqfed, február 18.) A Kisgazda- kilenc kisgazdapárti kisiparosnak esz
Kíváncsiak vagyunk, m£d<% yfezi
hangulflá.
párt
— mint ismeretes —
tavaly tották szét a 70 kiló tápanyagot es a Kisgazdapárt ezt a játékot az iparAz uj választmány tagjai a követke;ők: Affócsi János, özv. Barna István puccsszerűen választtatta meg az ipar. 1200 kvadrát bórt. Hogy ez milyen testületben? A baloldali és haladóné, Bcdő Kálmán, Berár Demeter, Rite testület vezetőségét. Gyakran és bi. óriási mennyiség, orra a legjellem- Szellemű iparosok már elvesztették a
Vince, Bodor Károly, Bozóki László,
Dénes Leó, Erdős János, Farkas Ist- rálólag foglalkoztunk a Farkas Imre zőbb, hogy 450 szegedi ripészmester türelmüket é s nem haji a m|öK invábt
ván, Gárdos Sándor, Gyólai István, vezetése alatt álló kisgazdapárti ipar- egész havi börktutalása tesz ennyit kJ. tünii az ipartesíüUUiík kisgazdapárti
Gyöngyösi József, Havaleez
Istvánné, testületi vezetőség öncélú működésé,
ki ajátitásáí. Még nagyon jól eméékKomócsin Zoltán, t^övl Béla, Mison vej. Pártunk kisiparosat szakadatlanul
Az IPOK állal a szegedi ipartestü- Szünk, hogy Baloghy ur nyilas egyenNándor, Perjést László, Simon Imre,
let részére kiutalt szabad bőr mennyi, ruhában járt, még nem merült a feleSimon József, Soós Ferenc, dr. Straub harcoltak a kisajátított ipartestület az
Brúnó, Terhes János, Tombácz Imre, összességre káros vezetése ellen, A ség a szegedi iparostársadalmat il- dés homályába a fasiszta Alth l i é *
dr. Zöld Sándor, Zsulán Józsefné, Tóth X'lmagyarország sorozatosan
lep- leti, azt nem a Kisgazdapárt szerezte elmarasztalása sem. Ilyen elemek se*
Béla, Szabó Sándomé, Katona András, ezte le azokat a visszaéléseket, ami- tagjainak, hanem az IPOK, az iparo gttségévej sajátítja ki a KisgazdaKovács István és Szepesi János.
Ivet az eddigi vezetőség egyes tagjai sok csúcsszervezet. Farkas ur é s a párt az ipartestületet. Az egész'ügyPóttagoknak a következőket válaszjobboldali vezetőség, Baloghy József- nek nagyon is olyan színezete van,
tották meg: Csamangó Henrik, Daróczi az iparosok rovására elkövettek. KomVlncze, Erdőd! János, Früstök György- munista iparosaink ismét lelepleztek fel é s Alth Irénnel az élen. »megpol«- mint a Magyar Közösség tevékenytié, Gál János, dr. Geréb Tibor, dr. Ser- egy súlyos visszaélést. Az IPOK 1947 ttzálták« a kiutalást é s suba alatt szét- ségének. Egy párt sem sajátíthatja
iéi Sándor, Kamaráé Gyula, Nagygyörgy anuár 24-én értesítette az ipartestü- osztották a Kisgazdapárt egyes pro- ki az egyeduralmat nyilasok é s jobbMária, dr. Toldi Ferenc, Tóth János, , , , ,
- .. , tekciós iparosainak. A bőripari szakAi
Tari Józsefné, Váradi László, Zsillé l c t e t > hogy a testületnek nagyobb boT- osztály hétfői ülésén leleplezték a oldali agitátorok segítségével.
ipartestület levizsgázott jobboldali veZsigmond, Ambrus Istvám A p&rtérte-! mennyiséget utajt k'. A levél különpanamáit, Farkas ur természetesen el- zetőségének azt ajáidjuk, tűnjön el a
Scezlet után a pártbizottság rögtön meg- • ben így hangzik:
választotta a végrehajtó bizottságot,'
j
szerette volna bagatellizálni az ügyet
» Felhívjuk az ipartestülelet, hogy é s mindéi** elkövetett, hogy a bot- nyilvánosság elől és örüljenek, ha
melynek egyhangú lelkesedéssel Tombácz Imre lett az elnöke, mig titkára fent felsorolt anyagokat igazságosan rány ki ne derüljön. A vezetőség *í- cnvhe büntetést kaptak. A most leleplezett bórpanama i« igazolja, hogy
dl". Zöld Sándor.
Tombácz elvtárs mint az újonnan ossza szét tagjai közölt és arról a kenési had mozdulatai azonban netn esak koalíciós kormányzás képes y j
választott pártbizottság tagja, köszö- már korábban rendszeresített elszá- sikerüllek, mert kommunista iparo- iparosérdekek ellenőrtésére é s art is,
netet mondott az újonnan megválaszsaink kiharcolták és bebizonyították hogy a régi világ korrupt szejlemét^t
tottaki nevében a pártértcbezletnek az- molást központunkhoz haladéktalanul
panamát. A leleplezéssel egyidejű- átitatott fasiszták nem
folyhatnak
ért a bizalomért, hogy méltóknak talál- küldje be*«
öbbé az ipartestület vezetésébe. Beta okot és erre a fontos helyre állíMri ari
Vizsgáljuk meg, mit csinált a kis-. ^ *
P
*<*osztály
* »
totta. örömének adott kifejezést, hogy
csületes, demokratikus iparosokat váa dolgozó társadalom minden rétege' gazdapirii vezetőség: Nem értesitet. tiltotta az elpanainazott bór kiutalását ^ lasszunk a szegedi ipartestület élére
loépviseitette magát a pártértekezleten.. ték a bőripari szakosztályt, hanem ( a kilenc »pártembernek«.

Becsületes, demokrata vezetőséget az ipartestület élére!

A pártértekezletről
szóló beszámo"órűuit holnapi számunkban
folytatjuk.

TE AKI VONATOK

szénhiányofc nem a bányák, hibájából
állnak elő, hanem mert a fasiszta pusz.p é l d á t l a n t e l j e s í t m é n y t titdaefc következtében még nincs elég
szállítási eszkőzünk. Ezenkivül a szén- produkáltak
A tudomány vádelmében
termelés 16 százalékát a nehézipar vefebruár 18.) Vasárnap dél- szi igénybe, a közlekedés pedig 21 száemlékiratot készített a szegedi előtt(Szeged,
a Kereskedelmi és I parkainai a zalékát, a villanytelepek 17 százalékát.
nagytermében Fehér Ottó az Ar- és Ugyanakkor a bányák önfelhasználáse
egyetem központi Ozemi
reklám áron
Anyaghivatal szénosztályának vezetője
, . is 22 százalék. A MÁV-nak is nagy„
bizottsága
tartott érdekes előadást a jelen.egi mennyiségű szénre van szüksége, ennagyszámú
(Szeged, február 18.) Á szegedi Tu- Bzénhelyzetről
közönst-g t n á l l s i n k i b b ) i n e r t ma m & r fü'.ik is a
dományegyetem központi üzemi bizott- előtt. Rámutatott arra, hegy a háborús vonatodat, illetékes tényezőknek tehát
ága emlékiratot készített, melyet meg- évek rablógazdálkodása a széntermelés; a háztartások céljaira 30 százalékkal
küldött vaüamennyi nemzetgyűlési kép- terén hatalmas károkat okozott és s o k j á n gazdálkodnia és az igényeket kiCserzy M.-U. 3. — Kárász-a 10
viselőnek.
helyen tönkre tette magukat a bányá-1 ^uou^r,-:
elégíteni
'Az emlékirat felhivja a nemzetgyü- kat is. Széntermelésünkben ezenkívül
Fehér Ottó számos érdekes statiszési képviselőket, hogy a kultusztárcá- nagy nehézségeket okoztak az inflációs tikai adattal szolgáló . előadását a kűhatalmas 'zönség nagy tapssal fogadta.
ban tudományos kutató célokra tulala- idők is. Ma már azonban
Vorosilov tábornok
sony összeget vettek fel. A magyar ütemben folyik a termelés, mert c. staszerencsekivánatalt
••udomány fejlesztéséinek érdekében az bil forint ezen a téren is meghozta a
mlékirat felszólítja a nemzetgyűlési j maga hatását A földalatti vájárok száfeiezte ki Nagy Ferencnek
Vitádéiulán keretén beiül
.•tepvisel őket, hogy támogassák az itgye- ma 1945 augusztusában 22.160 volt. Ez(Budapest, február 18.) Vorosilov
em akcióját az előirányzott összeg fel- zel szemben tavaly decemberben már Ismerteti Olt Károly nemzettábornok Budapest íelszabaduLásí
31.760-ra emelkedett a számuk. Fehér
-.mcüéséhe.
gyűlési képviselő az MKP
második évfordulója alkalmából SviriKommunista
Az emlékLnatJ részletes ismer let ősére Ottó beszélt a Magyar
dov altábornagyon keresztül a legmelePárt
hároméves
tervének
a
szénterme-,-jég visszatérünk.
hároméves tervét
gebb szerencsekiváiratait küldte iV«9%
lés fokozásával foglalkozó részéről is.
(Szeged, február 18.) Az MKP gaz Ferenc miniszterelnöknek. Vorosilov tá— A Magyar Kommunista Párt há- dasági szakemberei által kidolgozott bornok táviratban felkérte Sviridov alroméves tervében — mondotta — 600 hároméves tervet Gerő Ernő előadásá- tábornagyot, hogy & székesfőváros felmillió forintot irányzott elő a szénbá- ban ismertette a párt a nagyközör.ség- szabadulásának második
évfordulója
nyászat újjáépítésére. Ez egyik leginalkalmából Kővágó József polgármesí r ó g é p s z a l a g . S W E I Z I anyag
dokoltabb és legfontosabb tétel a maA terv felöleli a nemzetgazdaság ternek tolmácsolja szerencsekivánatai*.
cgyedárnsitó
gyar gazdasági élet felépítéséhez.
egész felületét, éppen icizért minden gaz- és üdvözletét.
— A széncsata változatlan e r ő v e l d a s á g i kérdéssel foglalkozó szakembert -TnnriTumTTTTY——nri>iri 11 iia n 11 •inii-Mnimiif n
halad — folytatta. 1945 augusztusában : nagyon érdekli e terv minden, részlete.
400 ezer tonna szenet termeltünk, ezzel A hároméves terv ismertetése és meg- e s t c
Baross Étteremben p a r á
az idén januárban már kere- vitatása céljából az MKP nagyszegedi
I r o d a g é p Vállalat Sréchenyl-tér T. szemben
végrehajtó
bizottsága
február
22-én
ken 700 ezer tonna volt a havi termezson sitit flekken és vargabátes
Ttleion 6 - 4 1 .
lés. Ez a termelés már 86 százalékát je- délután 6 órakor a városháza fűtött « M M M W m » u i a a u n n c a
lenti a békebeli teljesítménynek. Ter- közgyűlési termében vitadélutánt r . n
Ótva&d ls U*ies>ixL
melési görbénk továbbra is felfelé ivei, dez.
KORZO MOZI
Az ankéten Olt Károly nemzetgyűde ebből egyelőre nem szabad azt következtetnünk, hogy hamarosan elérjük lési képviselő tart előadást a háromMa bemutató!
a békebeli állapotokat. A bányamunká- éves tervrőL Hozzászólók: Tömörkény
Uj magyar
filmvígjáték!
sok erejük megfeszítésével dolgoznak László vezérigazgató és dr. Demény
Uauos
tapím
Végig jóízű kacagás!
ugyan, de az újjáépítés 1 olyan hatalmas Alajos a Kereskedelmi és Iparkamara a dafyfizált
Hangulat, zene, tánc!
erővel folyik, hogy az egyes iparok főtitkára. Természetesen a vita folyaMIHÁLYI ERNŐ kettős szerepében, szénszükséglete nagyobb mint a szén- mén bárki hozzászólhat a tárgyhoz.
Szeged politikai és gazdasági körei
KELEMEN EVA, GYIMESSY
PÁL- bányák fejlődése
nagy érdeklődéssel némák az anké t elé.
Kifejtette
továbbá,
hogy
az
esetleges
MA és KERTAY L1U a női fősze!• IIM 11111 IMII II Hl I " -TTT"" TV""
••
repben
A
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Műsort bevezeti:
Angol P a t h é h í r a d ó
Heti ülni h í r a d ó é s T c k a | ! s z ű r e i

I

Előadások kezdete:
b'zA. Ví6 és 7 órakor.

MAG =
MIKSZÁTH KÁLMÁN-UTCA 16.
MARX- ÉS VALÉRIA-TÉR KÖZÖTT.

Csütörtökön

délután

az óriás film óriási

TERMÉS

3

órakor

a vasutas

értekezletet
tartanak a Róka-u.
8 sz. alatti vasutas
székházban

Budapesttel

SZEGEDI
MAGKERESKEDÉS

nyugdíjasok

siker!

egyidőben!

Ma és a következő

napokon

fél 4, 'U6 és 7 órakor a

Belvárosi
Moziban
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Von mór pénz.'

Í R E K
NAPI REND
SZERDA, február 19.
Nemzefi Szinház: Érte 7-fas": Tosca.
Széchenyi FilmszínházFél 4, negyed 6 és 7; Csillagok parádéja.
Belvárosi Mozi; Fél 4, negyed 6 és
7: Casablanca.
Korzó Mozi: Fél 4, negyed C és 7:
A három galamb.
Kamara Bábjáték (Dugonics-gimnáEium}: 4 órakor: Arany: „Bajusz" és
Fazekas: Ludas Matyi.
Muzeuro: zárva.
Somogyi-könyvtár: Nyitva 9-től este
» óráig.
Egyetemi könyvtár; nyitva 8-tól este
7 áráig.
SZOLGALATOS
GYÓGYSZERTÁRAK:
Apró Jenő, Kossuth Lajoasugárut
M, Franki József Szent György-tér 6,<
Sfuazt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41,
Temesvár? József Klauzál-tér U.
— Időjárásjelenté?. Várható időjárás szerda estié: Mérsékelt keleti,
délkeleti szél, átmenetikor felszakadozó felhőzet, többfelé még kisebb
havazás, éjszaka erős fagy, a nappáli
hőmérséklet kissé emelkedik.
— A vasúti híd faanyagának eloszlása. Kedden délelőtt értekezletet tartottak a kereskedelmi és iparkamarában a lebontásra került szegedi vasúti hkl faanyagának ügyében. Az értekezleten résztvettek a város mérnöki ügyosztályának vezetői, az ipar.
ügyi kormánybiztos é s az iparkamara
képviselői. A közlekedésügyi minisz.
térhim rendelkezése szerint ugyanis
a hídból kikerült faanyag egy része
a várost illeti meg, nagyobb része
pedig a szegedi fűrésztelepeket. A
MÁV is szeretett volna kapni ebből a
faanyagból és cz okozott pillanatnyi
fennakadást az elosztásban. Most az
értekezlet
bizottságot
küldött ki,
amely Budapesten illetékes helyen eljár az eredeti rendelkezés minél előbbi végrehajtása érdekében.

Március elején megkezdik
a szegedi közúti hid építését
A kommunista városvezetés eredményességre

Rálőtt az előtte haladó autóra,
amelyet nem tudott megelőzői
Egy h a l o t t j a «a több cebeaBltfo
van a s országúti t á u d i u » k

(Szeged, február ÍZ.) Kedden reggel
a Budapest—Szeged közötti müuton
Kiskttofélegyházától Ji&ti kilométerre egy
Budapest—Belgrád között postacsomagokat szállító autó kísérője, Marieovics
Rad.a erősen Ittas állapotban, amikor az
előttük haladó teherautó nem engedte
kocátokat, előzni, géppisztolyából egy
sorozatot adott le a teherautó gumiabroncsaira. A sorozat célt tévesztett és
az autóban, utazók közül többen megsebesültek, egy utas pedig meghalt A
kiskunfélegyházi rendőrség teleíonétfe.
átáse alapján Szegeden a rendőnség
feltartóztatta az autót és Márkovtecsal
együtt őrizetbe vették Kiss Boldizsárt,
a postaautó vezetőjét W. Mindkettőjüket átkisértéfc Kiskunfélegyházára a
helyszíni szemle megtartásái-a. Eziöőszerint folyamatban van az eszméletlen
.sebesültek és a halott kilétének megállapítása.

(Szeged, február 18.) Dénes l.eó Izeitek és a munkálatok niegkezdését
ehrtárs, polgármester és Rőna Béla j biztosítani tudták. Ezek szerint tehát,
elvtárs, pénzügyi tanácsnok hétfőn ha az időjárási és vízviszonyok megBudapesten járt, hogy a szqgedi köz- engedik, március elején megkezdődik
üli hid építésének megindítása ügyé- a szegedi közúti hid felépítése, amely
ben tárgyalásokat folytasson. A pol- ujabb bizonyítéka tesz a kommunista
gármester által megindított társadal. városvezetés eredményesságének. Ugy
mi akció eredménye ugyanis csak ké- a polgármester, mint a pénzügyi tasőbb mutatkozhat jelentősebb formá- nácsnok mindent elkövet, hogy a vában, az építkezéseket viszont
már rosvezetésben is érvényesüljön az
márciusban meg kell kezdeni. Későbbi szeltem, ami az MKP munkatempóját
kezdés különösen a jégzajlás bekövet- és célkitűzéseit jellemzi: alkotni
kezése miatt nem lenne megvalósít- építeni a közösség érdekében.
ható é s ezáltal hosszabb időre kellene
A hídépítéshez szükséges további
elhalasztani a munkálatok megindí- pénzösszeg előteremtésére
alakult
Felülvizsgálják a B - l l s t á z o f f
tását.
[
i
bidbizottság egyébként tovább táv
nyugdíjasokat
A polgármester és a pénzügyi ta- tatja munkáját és legközelebbi megbé.
(Budapest, február 18.) Az állami
a
nácsnok budapesti közbenjárása
szélését csütörtökön tartja a város' . I
' I
II f I < nyugdíjasok revíziója során közel 200
Gazdasági Főtanácsnál, valamint -1
a j' házán,
ezer főnyi nyugdíjas társadalomból Ötpénzügyminisztériumban sikerre ss ve-1
ezer nyugdíjastól vonta meg a, különböző igazolóbizottság a nyugdijat Miután a nyugdijmogfosztás gyakran fccszbzu müve volt elrendelték az ötezev
nyugdíjas ügyónek felülvizsgálását.

A Valéria-téren
elárusító pavillonokat építtet a város
Intézkedések a strandfürdő

kiépítésére

A PRÓFÉTA

ÉTTEREMBEN

K

(Szeged, február 18.) A város ta- ket a pavilonokat csak közös tervei BÉCSI SZELET
M S f f i
strandfürdőn NATÚR SZELET 3 Forint
nácsa kedden délelőtt rövid ülést tar- kellene bevonni. A
egészséges
fürdőépületeket
akarnak
tott a városházán. Bakos Géza tanácsnok a lengyelkápolnaiak kérését ter- építtetni és külön niunkásüdülő léteMég át lehet kelni a T i s z á n
jesztette elő közigazgatási kirendelt- sítését is tervezik. Ezeknek nagy réJelentés az ár cteí.-ontről
szét
már
az
kién
nyárra
el
akarják
ség létesítésére vonatkozóan. Ebben
(Szeged, február 18.) Keddre a Ti*
, ' •
az ügyben csak a statusrendezések készíteni.
sza áradása jóval kisebb volt Szegedután dönthet a város
vezetősége,
A Szakszervezeti Bizottság székház- nél, mint hétfőre virradó éjjel. A hétfőt
mert akkor áll bc végleges állapot a
egyméteres áradással szemben ugyanis
fogalmazási kar tagjainak elhelyező, javitására 6 ezer forint hozzájárulást csak 40 céntit, emelkedett a víz. színe.
kért.
A
piarista-gimnázium
épÖlftténok
A volt vasúti hídtól felfelé továbbra in
sében.
megjavítására irányuló 10 ezer forin- áll a jég a Tiszán. A forgalmat most ia
Róna Béla elvtárs, pénzügyi tatos kéréssel együtt a kisgyűlés elé a vasúti hídnál épített kis pontonhíd
nácsnok kérte a mérnöki
hivatalt,
bonyolítja le Szeged és Újszeged köterjesztik. Visszautasították a kender- zött.
Természetesen állandó izgulom
hogy minél előbb készítse el a Valé
árnak azt a k é r
^ > h o £ y a v i r o s uralkodik, különösen az újszeged! lari áttériI maci énületek és a városi ? ?
iCzfil
a I munkásüdülője céljaira telkét ajánl- kosság körében, mert nem tudják, hogy
strandfürdő
furdo épületének tervét.
Aljon M
^ nutnkásüdüüés kérdését meddig lehet még átkelni a Tiszán és
Valéria-téren ugyanis vasszerkezetű
miikor köszönt be a váratlan jégzajlás.
ugyanis egységesen kívánja a város Az átkelőik minden alkalommal aziránt
elárurt ő pavillonokat akarnak felállíérdeklődnek, hogy vájjon vissza is tud— Adomány. Soös paplanüzem 20 tani, amelyek később
vásárcsarnok vezetősége kezébe venni.
nak-e jönni. A várost mérnöki hivatal
forintot é s N. N. 5.20 forintot adomá- megépítésének alapjául stolgálhatnáA tanácsülés több kisebbjeleutő- minden lehetőt megtesz, hogy a hidat,
nyozott a dorogi bányászok hozzátar- nak. Vásárcsarnok építése esetén vze- ségű ügy tárgyalásával ért véget.
ameddig csak lehet, üzemben tartsa. A
pontnohid mellett azonban máris kétozóinak. Illetékes helyre eljuttatuk.
szenlétbe helyezték a ..Csanád" nevű
— Razzia után ötöstanács elé. özv.
dobos és együttese békebeli hangulatot kis sárhajót, amelyet a hid szétszedése
Nagy Istvánné postamüszaki tanácsos Meg kell, hegy győután kompként állítanak rnajd be a
teremt a Raffay étterem- és kávéházban forgalomba?
özvegyét razzia során a Surányi ven. ződjön róla, hogy
Ezt a körülbelül 150 szeZ6na.
J
.
Q
I
,
.
,
,
4
mély szállítására alkalmas kompot egédéglőből nyolcadmagával előállttöt.
vacsora
énekel
szen az erős jégzajlásokig zavartalanul
ták a rendőrségre, miközben a rend"
használhatják majd.
'örséget szidalmazta, A kihallgatott
tanuk vallomása után az iratokat átAz evangélikus nőegylet mii— Hathónapi börtön a :>nemzelvetették az államügyészségre, mert a soros délutánja. Az
újjászervezett zető;< éltetéséért. Ugy látszik, Kii
csokoládé
vádlott nem a rendőrséget, hanem evangélikus nőegylet vasárnap tar- bekháza elmaradt a világtól, mert pA-itna euUúclia,
egyes rendőröket szidalmazott és ez a totta az Osztrovszky-utcai iskolában 1940. július 16-án egy kissé illuminált
kicsinkben <s nagyban,
bűncselekmény nem az ötöstanács elé első idei műsoros délutánját.
I9r. állapotú fiatalember ^Kitartás, éljen í
legolcsóbban, bo választékban
tartozik.
Rusz Gusz'iávné elnöki
megnyitója Száiask köszöntéssel üdvözölt e g y '
társaságok Természetesen ötöstanács
— A Szegedi ízi". Nőegylet február után Szeghy Klára szavalta hatásosan
elé került az álmodozó bűnös, aki a
Turmezey
Erzsébet
versét.
Csepreghy
19-ikén délután 5 órakor tartia szerda
cukorkanagykereskedőnéi Tísbí. Lajo*.
keddi főtárgyaláson furcsa védekezést
körút 48. telefon 2—48.
délutáni1 összejövetelét a székházban Sándor csellószámokkal, Magyar Já_
terjesztett elő. InternálóKborból nem(Margit-utca 20., földszint), melyre nos énekszámokkal szerepelt, dr. Kris
rég kiszabadult barátai' tiszteletére itszere lettel várja tagjait és minden tóf Árpád pedig saját verseiből adott
tak s a vádlott, Hegyes Márton aszelő
nagy
sikerrel.
A
nagy
tapsokkal
ÉRTESÍTÉS!
érdeklődő hi+testvérét.
talossegéd, ittas állapotban »duhajfogadott
jólsikerült
délután
Benkó— Vérvádmese a szentesi adón;,
kodva« köszöntötte harsány hangon
vatalban. A mult évben kapott lábra czy Dániel szavaival ért véget.
— Ne a Kálvária-parkban gyakor- ismerőseit Szálasi éltetésével. Bár a
az országban a vérvád terjesztése s
latozzanak
a katonák. Móraváros dol- kihallgatott tanuk dülöngélni látták a
ennek során a szentesi adóhivatalban
állomáson
vádlottat, az ötöstanács mégis megis beszéd tárgyát képezte. Győri Sán- gozói felkérték a Magyar Kommu- állapította a vádlott bűnösségét. Bűszervezetét,
dor állampénztári tiszt hivatalba érke- nista Párt móravárosi
nösnek mondta ki Hegyes Mártont a
zése után kartársainak elmesélte, mit hivja fel a 3. honvéd kerületi parancs. demokratikus államrend elleni izgatás
hallott a szomszédasszonytól,
aki nokság tölgyeimét arra, hogy a hon- bűntettében és nem jogerősen 6 hó.
tároló ingóságok
tulajdonosait felugyancsak hallotta egy ismerősétől. védujoncok kiképzését ne a Kálvária- napi börtönbüntetésre, 3 évi politikai
kérjük, hogy küldeményeik
hazahoGyőri Sándort a terjesztésért felje- téri parkban végezze. Számos más al- és hivatalvesztésre ítélte.
zatalának véglegezése céljából feblentették, a szentesi rendőrség inter- kalmas hely van a város területén,
ruár hó 25-ig bezárólag délutáii 4
nálta, áttette ügyét a szegedi ötösta- akár a lóversenytéren, akár pedig a
—G óra között bennünket
felkeresni
nácshoz. Egyizben már
tárgyalták körtöltésen kívül, ahol ezt a munkát
szíveskedjenek.
Fürészelt fenyő épületfa, deszka,
ügyét, kedden a védetem tanúit hall- ' el lehetne végezni. Semmi szükség
léc, sárléc, és széldeszka leggatták ki, akik ugy vallottak, hogy j sincs tehát arra, hogy lakóházak köolcsóbb
napi árakon minden
mint »marhaságot« mesélte el a vér.! zötti park földjét törjék föl a gyakormennyiségben beszerezhető:
vádat a hivatalban. Az ötöstanács latozással és ezáltal esetleg tavaszra
Nemzetközi
Szállítmányozó
Győri Sándort bűncselekmény hiányá- használhatatlanná tegyék.
Felhívjuk
erre a katonai parancsnokság figvel
han nem jogerősen felmentette.
Vállalat, Szeged
Gőzfürész
Rt. fürésztelepén,
Gő
— G y o m o r r o n t á s o k n á i egy-két po- j mét é s reméljük, hogy módot ta'iál a I
Kelemen-utca 1. sz.
Felsőtiszapart 31—33.
hár Ferenc József keserűvíz kitisztítja ; móravárosi lakosság kérésének teljesia lápcsatornát. Kérdezze meg orvosát!. tésére.

Béla
Orlov Brigitta
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PARTHÍREK
P i r i n a p o k a karSSetl é s fiséul
p i r t a a s r ves*t e k b e n
Szerdán, február 19-én'
Belváros I., 6 óra, Komócsin Zoltán
Belváros II., 6 óra Berár Demeter
Felsőváios, 6 óra, Kosóczky József
Rókus, 6 óra., iij. Komócsin Mihály
Móraváros, 6 óra, Róna Béla
Alsóváros, 6 óra, Dénes Leó
Somogyitelep, 6 óra, Bedő Kálmán
Ujsomogyitelep, 6 óra, Kövi Béia
Újszeged, 6 óra, Gyenes András
Egyetem, 6 óra, dr. Gáli Tivadar
' Ujszegodi ládagyár, 3 óra, Dániel Gy.
Szegedi kendergyár, 2 óra, Komócsin
Mihály.
Csütörtök, február 20:
Ujszegedi Kendergyár, 2 óra, ifj. Komócsin Mihály
Háziipari foglalk., 4 óra, Havalecz
lstvánné
Város, 5 óra, Róna Béla
Kotróitelcp, 3 óra, Alberti József
Dohánygyár, 3 óra, Perjés': László
Tisza-malom, 4 óra, Forbátli György
Rendőrség, fél 5, Komócsin Zoltán
Tápé, 5 óra, Alberti József
Tisza p. u., 3 óra, Somkuti Árpád
Vasút Rendező, 3 óra, Gyöngyösi J.
Gyufagyár, 3 óra, Dániel György
Péntek, február 21:
Postások, 5 óra, dr. Viola György
Vizmüteiép, fél 3, Mlson Gusztáv
Bőripari Szövetkezet, fél 4, Ladányi
Benedek
Gázgyár, fél 4, Varga Pál
Szombat, február 22:
Dorozsma, 6 óra, Varga Pál
t
ÜVÉ, 1 óira, dr. Serley Sándor
Vasárnap, február 23:
Kacskéstelep, 3 óra, Sipos György
József, főhereegtelep, 4 óra, Slmön J.
Hétfőn, február 24;
Munkásszövettezct, % óra, Forbátli
György
Színház, fél 3, Dénes Leó
Winter-kefegyár, 3 óra, dr. Gáli T.
Lemezgyár', fél 4, Gyenes András
—oOo—
Csütörtök délután 3 órai kezdettel
a Róka-utca 8. szám alatti Vasutas
székházban panasznappal egybekötött
gyűlést tartanai; a- vasutas nyugdijasok. Előadó: Gyöngyösi József üzletigazgató.
Csütörtök este 5 órakor kerületi titkári értekezlet Arany János-utca> 2
Pénteken este 5 órakor üzemi titkárok értekezlete Arany János-utca 2 a.
Az MKP összes önálló iparostagjai jelenjenek meg szerdán délután 6
örakor a felsővárost székházban.

Szakszervezeti hírek
Á postások szakszervezete szerdán
délután 6 ódakor a postásotthonban
( V ás árhelyi - sugárti t 21.) taggyűlést
tart. Tárgy: szakszervezeti választásra
jelölőbizottság kiküldése. 1
A vasmunkások szakszervezete február
20-án
délután fél 5 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti
1
Székházban.
f
'
A bőri'parimunkások' szakszervezetének papucsos szakosztálya február
•20-án
délután
fél
5
órakor
taggyűlést tart a szakszervezeti szék4
házban.
'
i
i
A háztartási alkalmazottak szakszervezete
február
20-án
délután 5 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A szegedi üzemi bizottságok vezetősége február 21-én, pénteken délután \ órakor ülést tart a szakszervezeti székházban. Megjelenés köte.
lező.
.
LA magánalkalmazottak szakszervezete
február 2l-én, pénteken délután 5 órakor üzemi bizottsági és bizalmi tagjai részére értekezletet tart
a szakszervezeti székházban.
A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete február 21-én,
pénteken
délután 5 órakor rendkívüli taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
'Az építőmunkások' szakszervezeté,
nek énekkara február 22-én, szombaton este 7 órai kezdettel az énekkar
bevonásával táncmulatságot rendez a
Szakszervezeti székház
kultúrtermében. Mindenkit szeretettel vár a ren1 , 1
dezőség.
'
' 1 i !
A zenésziek vizsgáztatása szerdán
délután 3 órakor kezdődik a Raffaytóttencmbcn. Aki nem vizsgázik,
nem kap működési engedélyt.
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SZEHDA,

ft A D 1 O

SZERDA, február 19.
6.30:
Falurádió.
6.45: Reg®:© torna.
Serényen folyik a k é s z ü l ő d é s 7.00: Hirek, műsorismertetés.
7.20: Az
a Ferenc város e i e a
áítelepitési kormánybiztosság közleméAz elmúlt vasárnap a Ferencváros nyed. 7.30: Reggel; zene. Közben Napremek játékkal győzött az NB II. észa- tár. 8.00; Az öltözködésről. 8.15: Ongoki csoportjának egyik éllovasa ellen. A r.ajáték. 9.00: Szimfonikus zene. 10.00;
játék képe alapján bizakodna!; a zöld- Hirek. 12.00; Déli harangszó, hirek. 1?
fehér vezetők, hogy sikerül Szögedről, óra 15; Ének. 13.00: Előadás. 13.20: Mamindkét pontot elvinni. A piros-feke- gyar nóták. 14.00: Hirek. 14.10: Pesti
ték is tisztában vannak a mérkőzés je- képeslap. 14.20; Az önálló magyar Műlentőségével s füti őket a vágy, hogy egyetem. 14.45: Kórusok. 15.15: Rádióvisszavágjanak az őszi' 5;0-ás vereség- iskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00:
ért. A Vasutas-stadion talaját igyekez- Napló. 16.45: Csevegés. 17.00: Hirek. 17
nek a mérkőzésre elfogadható állapot- óra 10: Vöröskereszt-közlemények. 18
ba; ihozni. Az előkészületek során szer- óra: Gyermekdalok. 18.30: Bessenyei.
dán a Tisza ellen- játszik a Szeged dél- 18.50: Hanglemezek. 19.45: A szabadműután 3 órakor adzöménkőzést. Egyéb- velődési politikai feladatai. 20.00': Hiként mint hirlik, szó van arról is, hogy' rek, spór'hirek. 20.20: Beszélgetés. 20
KLspéter Szegeden mutatkozik be a Fe- j óra 35: Kamaraegyüttes. 21.05: Hangos
rencváros védelmében. A szurkolóknak Híradó. 21.25: Előadás. 21.40: Orosz
élén!; emlékezetében élnek a régi Sze- nyelvoktatás. 21.50: Hirek oroszul. 22.00
ged—Ferencváros mérkőzések izgalmai Hirek. 22.20: Mit hallunk holnap? 22
és ehhez mérten ők is felkészülnek a óra 30: Hanglemezek. 22.45: Külügyi
nagy csatára. Nagy várakozásukra jel- negyedóra. 23.00: Magyar művészek
lemző, hogy a vasárnapi edzőmérkőzé- muzsikálnak, 24.00; Hirek. 0.10: Hirek
franciául. 0.20: Hirek angolul.
sen is löbbszázan jelentek meg.
Budapest

II.

Szombaton indul a s ü z e m e k
17.00: ötórai tea. Hanglemezek. 18
asztali teniszbajnoksága
óra: Hirek. 18.05: Szellemidézés. 19.05:
Jelentettük, hogy a szegedi üzemek
megrendezik az idén az üzemi asztali
teniszbajnokságokat. Mint a Délmagyarország munkatársa értesült, a nevezési határidő már letelt és nyolc üzem
nevezése futott be. A versenyen érté- i
kes díjazások is lösznek. A színhely izedig változatlanul a Kendengyár kultúrterme, a bajnokság kezdete pedig szombaton délután lesz fél 4 órakor.

V é g e z z e n alapos
é s lelkiismeretes munkái
a birkózószövetség t
Városunknak egyetlen birkózó egyesülete van, az SzMTE. A Munkásegyesület birkózói a rendőrpalota tornatermében a rendőrség jóvoltából egyetlen
szőnyegen tartják edzéseiket. Iigy mostoha körülmények között is tudnak
ezek a lelkes munkásifjak eredményt
produkálni. FéLö azonban, hogy a fővárosban székelő Országos Birkózószövetség sportpolitikája következtében előbbutóbb a vidék; birkózás elsorvadását
idézi elő. Két esetet említünk meg. Az
egyik versenyre 6 szegedi versenyző
utazott a. fővárosba. A szövetség, urai
kiderítették, hogy a hat közül csak egy
indulhat a versenyen. A másik. Ismét
felutaznak az SzMTE versenyzői az országos birkozóbajnokságra. Budapesten
derült ki azután, hogy a verseny elmarad. Hozzáfűzhetnénk ehhez azt is,
hogy a tanácsüléseken részt kellene
venniük a vidéki tanácstagoknak is.
Ehelyett rendszerint az történik, hogy
a tanácsülések titán értesitik a vidéki
tanácstagokat és közlik velük, hogy
milyen döntéseket hoztak. A többi azután nem fontos. Kiskirálykodnak a
vezetőségi pozíciókban a birkózószövetség vezetői. Ez igy nem mehet tovább!
Innen, vdékről üzenjük ezeknek az
uralmak, hogy fogjanak hozzá az alapos és lelkiismeretes munkához, mert
az eddigi munkájuk mellett nem fejlődni, hanem elsorvadni tud csak a
birkózás.

Közvetítés ffl Nemzeti Színházból. 19.45:
Hanglemezek. 20.50; Hirek. 21.50: Vita
arról, amit hallottunk. 22.15: Operettrészlirtel;.
Mindenből a legjobbat, legolcsóbban.
Felvágottaim, konzerv j-aim, tejtermékeim elsőrendűik. Kenyerem a
békebelire emlékeztet.

»Ungár"

Éleimiszercssrnok

Mikszáth-u. 1.

Hifafaios jtózteaénga
FELHÍVÁS. A honvédelmi miniszter
24.300 Eln. lg. biz. 1945. ez. rendelete
11. szakaszának 1. bek. alapján közhírré
teszem, hogy a pécsi 2. honv. iker. parancsnokság ig. bizottsága 1947 január
31-től kezdődőleg: Molnár László nyá.
vörgy. (Budapest 1891, Harmos Ilona)
1944-ben a szegcdi 5. honv. kerületnél
teljesített szolgálatot, Orszógh József
hl. szaksa ezds. (Somorja, Pozsony m.,.
1854, Kaszpeiger Mária) 1940 áprilistól szeptemberig az V, hadtest pság.
vk. o.-nál beosztott tiszt teljesített szolgálatot; Doniba Iván (Máriaföld, 1917,
Frecot Ella) 1939—1940-ig Szegeden a
9/1. zlj-nál ati. és szak. pk. volt, igazolás alá veszi. Felhívom a lakosságot,
hogy azek, akik emiitettek olyan magatartásáról vagy cselekményéről tudnak,
amely a magyar nép érdekeit sértette,
vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat hivatalos helyiségemben
Pécs, Széchenyi-tér 9, III. em. 139. sz.
ajtó, szóban vagy írásban haladéktalanul jelentsél; be. Figyelmeztetem a bejelentőket, hogy Írásbeli bejelentés csak
akkor vehető figyelembe, ha a bejelentő nevét, pontos lakcímét is feltünteti. Schwara Nándor sk., a pécsj. 2
honvéd kerületi igazoló bizottságának
elnöke.

ttözeilittst' MMeméiyek

—oOo—
SZAPPANJEGYEKKEL VALÓ ELSzombaton délután indul a labdaru- SZÁMOLÁS. Kiskereskedők a beszedett
február
póidény. Az NB II. déli csoportjában a szappan,jegyekkel legkésőbb
tavaszi bajnoki mérkőzések első fordu- 22-ig kötelesek elszámolni;. Nagykereslójában az SzMTE mindjárt a bajnok- kedők a részüKre érkezett szappanjelölt Tiszával csap össze. A helyi rang- mennyiséget kizárólag a közellátási
adót a munkások azért hoztál; előre, ügyosztály utalványaira hozhatják forhogy egyrészt meneküljenek a Szeged galomba; ezért a beérkezett szappantc—Ferencváros mérkőzés konkurrenciá- ;elel;et ajánlatos azonnal bc-j olenteni.
HIRDETMÉNY. Beszolgáltatási köjától, másrészt igy akarták lehetővé
tenni, hogy a szurkolók kimehessenek telességükkel hátralékos gazdák kimua mérkőzésre. A Munkások a SzAK tatásának közszemlére tétele. Közhírré
ellen jó formáról tettek tanúságot, kér- teszem, hogy a beszolgáltatással hátradés, hogy a Tisza mennyire van az ed- lékos gazdálkodói; kimutatása, február
zések terén. Bizonyos, hogy a mérkő- 24-től kezdve 15 napon á t a belterüzésen szikrázni fognak a futballcsukák leti és tanyai gazdanyilvántartóknál 15
napi közszemlére van kitéve. A közés szoros eredmény születik meg.
szemlérra való kitétel ideje alatt felszóKerületi ökötvivóbajnokság. Szomba- lalásnak. van helye a kimutatás adatai
ton s vasárnap kerül sorra Szegeden a ellen. Ha a nyilvántartó hatóság a felkerületi egyéni ökcivi vóba j n oka ág. A szólalásnak nem ad helyt, a gazdáilrodóversenyre eddig tiz város nevezett be i nak joga van a közszemlére tételi 15
több mint 100 ökölvívóval. A bajnokság nap alatt Írásban a szegedi közellátási
selejtezőit szombaton délután 5 órakor i felügyelőséghez fellebbezni. Ez a felkezdik meg. A középdöntők vasárnap ; lebbezés a helyszíni elszámoltatást nem
délelőtt 10, a döntők pedig este fél 6 ctl^LcLciályOZiZ3.'
órakor kezdődnek.
HELYSZÍNI ELSZÁMOLTATÁSOK.
A beszolgáltatási kötelességüket nem
teljesítő, illetőleg hátralékos gazdák
%ilt-iér*)
j helyszíni elszámoltatása a város egész
A cipőipari szakosztály határozatára ' területén megkezdődött. Felhívom az
kijelentem, hogy a február 1-től 16-ig érdekelt gazdákat, hogy az elszámolkiadott hirdetésemben javítási áraimat tató bizottságoknak minden terménya rendeletben előirt áraknál saját hi- készletüket önkiént mutassák be, mert
• eldugott készletek feltalálása esetén az
bám folytán olcsóbban hirdettem.
terménykészletek elkobzásán kíMegyesi cipész, Berlini-toörut 24. összes
vül ellenük szigorú büntető eljárás is
•) E rovatban közöltekért sem a szer- Indul. A hátralékos gazdák az egész
kesztőség setn a kiadóhivatal felelősségei 1949. évi .termésükről a bizottságnak elnem vállal.
számolni kötelesek. Polgármester.

1947 FEBRUÁR 19.

FELHÍVÁS. Elszámoltató
bizottsági
tagok jelentkezése. Felhívom mindazokat, akiket a demokratikus pártok, a
Nemzeti Bizottság, vagy közellátási bizottság a város belterületén,; FeketeföJdeken éa
Röszke-Szen'.m hálybeleken
működő elszámoltató bizottságokba fcíj.; tölték, fogadalomtétel és a vonatkozó
utasítás átvétele végett február 20-én,
csütörtökön délelőtt 10 órakor a városháza I. emelet 19. számú termében jelenjenek meg.

Apróhirdetése*
i

FOGLALKOZÁS

1

ZONGORÁT, angolt, németet tanítok gyors haladással. Korona-utca 6,
emelet balra.
KOMOLY üzlethez pénzes társat keresik. Jelige: Biztosíték.
ÜZEMBEN levő textilipari vállalkozásihoz közreműködő pénzesitársat keresek azonnalra. „Textil—tízezer" jeligére a kiadóba
KÉTTAGÚ család főzéshez értő
mindenest keres. Buday temetkezés,
Széchenyi-tér 6.
HOSSZÚ bizonyítvánnyal bejárónőnél; elmennék vagy heti 2—3 takarítást
vállatok. Cim a kiadóben.
ÉLF.THÜ müfogak, fogtömés, foghúzás, felelősséggel olcsó árban. Ráez Géza fogász. Mikszáth Kálmán u. 12.

r

LAKÁS

1

ÜRES helyiség lakásnak kiadó. Ut.
o. doigozónőnek lakást adok. Rókus jelige.

i

ADÁS-VÉTEL

I

BELYEGGYÜJTEMÉNYT, tömegbélyegeket magas .áron veszek. Bélyegüzlet, Tisza Lajos-körut 03, Hősök Kapujánál.
VILÁGVEVÖ sávnyújtás nyomósom,
bos rádió, gyerrmekágy, faszobréSEVéSök
eladók. Szent György-utca 4, III. em. 8.
BÉLYEGGYŰJTEMÉNY!', tömegb*.
lyegst veszek. Árjegyzék a kirakatban.
Falus bélyegtlzlet. Iskola-utca 29, fog**
daliul templomná.
GYAPJÚT vásárol Fonóüzem Szeged, Cserepessor 9.
NYOLCHÓNAPOS malac, dunyha
eladó. Bercsényi-utca 17.
ÚJONNAN festett 1 szekrény és 2
ágy 400 forintért eladó. Csaba u. 36.,
üzlet.
HASZNÁLT férfiszabógép és árukihordó kerékpár alkalmi vetek DéryGépáruház, Kis-utca 3.
RÁDIÓK 100 forinttól 1200-ig. Alkalmi vételben. Amatőrbőlt, Dáni-utca,
telefan 6-90.
OPEL Olympia karosszéria eladó.
Vitéz-utca 1, építési iroda.
FÉL festett háló 110 v. vilianyvasa16, kis kokszos kályha, gázresó eladó.
Munkácsi-utca 1b, felső csengő.

I

KÜLÖNFÉLE

I

ÖNÁLLÓ cipészmester intelligens
dolgozó nőt keres házasság céljából.
Jelige: 47 éves.
TELEFUNKEN 3 + 1 háromhullámoa
szuper majdnem u j 450 forint, megbízásból Amatőrbolt, Dáni-utca,.
ELVESZETT 13-án, csütörtökön este
fél 8 Sfcörül a Belvárasd Mozi—Széchenyi-tér—Kossuth Lajos-sugárut közötti
útvonalon egy kis lapos csomag, melyben egy üzleti könyv, 4 pár férfizokni
és egy darab talpbőr volt. Kérem a
megtalálót, hogy résziére teljesen érték,
telen könyvet az Excelsior Harisnyaházban jutalom ellenében adja le. A'
többi holmit megtarthatja.
MOSÖTEKNÖT nagyot és egy kisebbet kitűnő állapotban, fehérn-'ráüli ázivarrónőt keresek. Jelentkezés 9 és
11 óra közötti Dáni-utca 4a.
ELADÓ Ingatlanát éa vételi s z á l kát jelentse be a Halász ingatlaniroda
nak (Klauzál-tér 9). Ugyszintéa a b««
torozott szobáját és lakásbérleti sztfe
dékát la.
Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOR
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
Kiadja:
I
HÍRLAPKIADÓ KFT
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerirss**
tőség (este 8 órától): 673
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6
Telefon; 325
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA

