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éleiébe, 22 milliárd

békepengőbe

került Magyarországnak a háború
Tovább

folytatják

"A nemzetgyűlés csütörtöki ülésén
folytatták a békeszerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavas'at
tárgyalását.
Mihályffy Ernő megbizolt külügyminiszter válaszolt a vita során elhangzottakra.
— Drámai feladat jutott osztályrészemül — mondotta —„ hogy ennek a békeszerződésnek elfogadását kell kémem a nemzetgyűléstől'.
Tragikus és drámai szerep azért
i s , mert a magyar nép demokratikus rétegéből megszületett köztársaságnak kell elfogadnia a demokratikus nagyhatalmak által készített békét, amelyet a [ m a g y a r nép
bűnös urai érdemeltek ki az elmúlt
évtizedek politikájával.
Mihályffy miniszter ezután válaszolt Sulyok Dezsőnek arra a
•megdöbbentő és meglepő* meg-

Á

minisztertanács

500 ezer forintot szavazott meg
az elhagyott gyermekek támogatására

nemzetekhez, elsősorban a Szovjetunióhoz, Angliához és az Egyesült Államokhoz. Arra kérjük őkethogy életünk újrakezdéséhez adjanak segítséget.

vitáját

dig a magyar nép undorodva fordul el és látja magatartásukból
hogy háborúra számítottak, már
pedig a magyar nép békét akar.
Ezután arról beszélt, hogy ez a
háború
irtózatos szenvedést és
pusztítást jelenteti a magyar népnek.
Magyarország háborús vesztesége megközelíti az egymilliót.
Az irtózatos háború okozta
anyagi veszteségünk 22 miiliártl
békebeli pengőre rug. A ma-gyar Kvknzeí vagy.nKs í 95?-tan
50 milliárd pengő körül mozgott.

A miniszter ezután ismertette a
békeszerződés lényegesebb rendelMoszkvába való visszautazása előtt kezéseit.
a potsdami egyezménnyel kapcsolatos
— Amikor a kormány nevében
tárgyalásokat, * megállapodásokat és
tervezeteket terjeszti a minisztertanács beterjeszti a törvényjavaslat elfogadását, kérést intéz a
szabad
elé.

A kormány tagjai csütörtökön délelőtt Dinnyés Lajos miniszterelnök
elnökletével rendes neti minisztertanácsot tartottak.
A minisztertanács foglalkozott a
Független Kisgazdapárt politikai bizottságának azzal az előterjesztésével, amefy Varga Béla volt házelnöknek a magyar állampolgárságtól
való megfosztását célozza. Á minisztertanács az előterjesztést elfogadta
A minisztertanács 500 ezer forintot szavazott meg a gondozatlan,
Thorez:
elhagyott gyermekek támogatására.
Hozzájárult a minisztertanács, hogy
Molotov szovjet külügyminiszter
az államháztartás vitelére vonatkozó megérkezett Párisba. Érkezésének
felhatalmazásnak 1917 október 31-ig időpontját titokban tartották s igy
való megnosszabbitásáról szóló tör- sem az újságírók,, sem a fényképévényjavaslat a íláz elé terjesztessék.
A forintvédő törvényes rendelke- szek nem voltak jelen a külügymizések büntető szankcióiinak joghatá- niszter megérkezésekor. Egy szerlyát a minisztertanács 1947 decem- da esti jelentés szerint a ma megber 31-ig megnosszabbitotla. Az Or- nyíló háromhatalmi!. értekezleten
szágos Házépítő Szövetkezet felállítá- csupán a három külügyminiszter
sára vonatkozó törvényjavaslatot a vesz részt a közvetlen tanácskozáminisztertanács elfogadta.
Hozzájá- sókon. Nem valószínű, hogy akár
rult a minisztertanács ahhoz, hogy más államok, akár nemzetközi szera kereskedelmi es iparkamarai vá"1 psztások határidejét 1947 szeptem- vezetek képviselőit meghívnák.
ber 30-ban állapítsák meg. A Bazilika
Nem hivatalos jelentés szerint az
leégett kupolijának kijavítására egy- értekezlet egy hétig fog tartani.
millió forint folyósítását a minisztertanács elrendelte.
Ugyancsak elfoAz Egyesűit Nemzetek
gadta az Országos Szövetkezeti Hitelintézet felállítására szóló rendeletszervezete
tervezetet is.
r
Az UNO megalakulásának, il'etve
A kormány pénteken délelőtt 9 őra- szervezeti szabályzatának aláírása
kor rendkívüli minisztertanácsot tart második évfordulója alkalmából
» ezen Nyárády pénzügyminiszter Trygvo Lye főtitkár beszámolót tartott a szervezet működéséről. Beismerem — mondotta —, hogy a
Gyümölcsértékesifő
szervezet gépezete egyes helyekén
kongresszus Kecskeméten
még csikorog és azt az idők folyaKecskeméten
gyümölcsérlékcsilő mán az uj problémákhoz és az ui
kongresszust tarlotiak, amelyen
ha- szükségletekhez képest kell tó'kaltározati javastatot fogadtak1 el. Ennek mazni. Az UNO nem mindenre orértelmében táviratot küldtek a mi- vosszer, de olyan eszköz, ha'helyeniszterelnöknek, a földmüvejésügyi sen élnek vele,, lehetővé fogjaítenni
miniszternek és a Gazdasági Főtanács- a világnak, hogy békében éljen és
Inak s ebben feltárták a gyümölcsértékesítés nehéz helyzetét s párlközi ér- a közös jóiét érdekében egyesíthesnemzeteknek
tekezlet összehívását kérték. Sürget- se erőfeszítését. A
ték az elfogadható ár és értékesítés eredményes munkát kell végezniök
a közjóért és egymás szuvereniehető biztosítását

JA

— A szónokok a vita folyamán
az egész magyar n'ép hangulatát
fejezték ki, gmikor hálával emlékeztek meg a Szovjetunióról nagyheljük zárókőnek. Ebben
igaza lelkű gesztusai miatt.
van, mert a magyar nemzet éleU j kormányunk külpolitikájátére nem lehet pontot tenni semnak alapja az őszinte és a fennmiféle békeszerződéssel.
tartás nélküli barátság szom— Az ellenforradalmi korszak
háborúra számító, háborúra építő
szédainkkal,
elsősorban
a
és vezető ideje ezzel a szerződéssel
szomszédos, hatalmas Szovjetzárul le véglegesen és örökre. A
unióval.
külföldre szökött emberektől pe-

a békeszerződés

jegyzésére, hogy örömmel üdvözli
az emberi jogok biztosítását a békeszerződésben. Megállapítja, hogy
ez már a Magyarország államformájáról szóló törvényjavaslatban
megtörtént és ezeket a jogokat eddig is gyakorolhatták és gyakorolni. is fogják. Ezért megdöbbentő
Sulyoknak a megjegyzése.
Mi a békeszerződéstől függetlenül is biztosítottuk a szabadságjogokat. A kormány megtartja az alkotmány és a törvény parancsait, nem kell erre külső beavatkozással való
fenyegetéssel sürgetni.
Ugyanakkor felhívja a figyelmet
arra, liogy a békeszerződés másik
cikkelye előírja, hogy semmiféle
fasisztajellegül' szervezet nem működhetik. Sulyok mondottá azt is.
hogy a békeszerződést nem tekint-

N A P I L A P

A megbízott külügyminiszter beszédét lelkes tapssal és hcrycsléssel fogadta a Ház, majd Zsedényi
Béla (pártonkívüli) hangsúlyozta,
hogy osztozik a külügyminiszterrel
abban a véleményben, hogy ez a
nemzet a békeszerződés ratifikálása után az Egyesült Nemzetek
tagja akar lenni.
Zsedényi Béla ' (pártonkívüli),
Eckhardt Sándor (DNP) és Parragi György felszólalása után a Ház.
elfogadta az elnök napirendi indítványát, amely szerint legközelebbi Ülését a Uá-ür pcn'oVor* délelőtt
tartja. Napirendién a mentelmi bizottságban Virágh József képviselő
lemondása folytán megüresedett
hely betöltése, a békeszerződés ratifikálásáról szóló törvényjavastót
folytatólagos vitája és az összeférhetetlenségi bizottság jelentése szei'epcl. A nemzetgyűlés ülése 14 órakor ért véget.

Molotov megérkezett Párisba
A Marshall-terv

nyugati

csapda

bad gazdálkodást, mig a szocialisták a kötött gazdálkodás mellett
vannak.
Thorez, a francia kommunista
párt kongresszusán tartott hatalmas főtitkári jelentésében követelte a demokratikus népekkel való
összefogást,
azonnali
szakítást
Francoval, a fasizmus felszámolását. A Marshall-tervvel kapcsolatban kifejtette, hogy a nyújtott kölcsön mellett féltékenyen meg kell
őrizni a nemzet függetlenségét. A
>Marshall-terv, ez a nyugati csapda — mondotta Thorez — súlyos
lehetőségeket rejt magában: a jóvátétel felszámolására vezethet és
Németországot egy szintre hozhatja Franciaországgal, valamint
a
hitleri támadás többi áldozataival
nyugati
Marshall, az USA külügyminisz- és mivel megvalósítása
tömb
alakjában
történne,
kettévátere szerdán este közölte, hogy
P. G.
résztvesz az UNO ülésén. Vélemé- lasztaná Európát.*
nye szerint nagy
erőfeszítésekét
kell tenni, - hogy biztosítsák az Terjed a sztrájk Amerikában
UNO sorsát.
A londoni rádió jelentése szerint
az északamerikai Egyesült Államok
Franciaország
keleti partján 40 ezer hajógyári
' A francia nemzetgyűlés megsza- munkás lépett sztrájkba, hogy csatvazta a kormány pénzügyi javasla- lakozzék a csaknem negyedmilliót
tait. A párisi rádiói rámutatott'arra. bányász sztrájkjához. A bányászok
hogv a válság ezzel nem oldódott munkabeszüntetése az acéliparban
meg. A kormány válaszúton áll: máris érezhető és ha a bányászok
a szabad, vagy kötött gazdálkodás nem állnak munkába, annak súlyos
kérdésében kell döntenie. A ra- hatása lesz Amerika közgazdasádikálisok erélyesen követelik a sza- gára.
tásának * tiszteletbenlartásáérl < —
mondotta Lye főtitkár.
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége hétfőn hozza nyilvánosságra a
világbéke fenntartásával megbizolt
nemzetközi hadsereg ideiglenes létszámára vonatkozó adatokat. Az
előterjesztés időpontját a Biztonsági Tanács sürgetésére tűzték ki.
A hadsereg létszámát illető eg Gromikó, a Biztonsági Tanács szovjet
tagja kifejtette, hogy abban
a
nagyhatalmaknak nem az egyes országok erejéhez mérten kell résztvenniök, hanem egyenlő arányban.
Az egyenlő hozzájárulás elve az
UNO chartájában van iefektetve
s ha ebben nem tudnak megegyezni, a további együttműködés 'lehetetlenné válik.
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VILÁG Szombaton érkeznek

a temesvári fiatalok

BUDAPEST. A bankjegyforgalom a junius 23-i kimutatás szerint
A nagyszegedi MaDISz legutóbbi
& junius 15-i forgalommal szemben látogatását szombaton viszonozzák
36.1 millió forinltal 1.352.3 miflió a temesvári román és magyar fiaforintra csökkent.
talok. Az ünnepélyes
fogadtatás
RÖMA. Az alkotmányozó nemzet- szombaton délután 5 órakor lesz a
gyűlés litkos szavazással ismét de városháza előtt. Este a SzéchenyiNicolat választotta meg az olasz téren szabadtéri előadáson vesznek
részt a vendégek. Vasárnap pedig
köztársaság elnökévé.
BÉCS. Károlyi Mihály London- Sándorfalván találkoznak a MaDISz
ból jövet szerdán esle Bécsbe ér- szervezetek, ghol egésznapos arakezett repülőgépen*
csütörtökön tóünnepélyt rendeznek. Már kora
hajnalban rohammunka keretében
folytatja útját Budapestre.
a sándorfalvi MaDISz ék NISz szerPARIS. Szakszervezeti forrásból vezetéből alakult aratóbrigád elinnyert értesülés szerint 300 ezer al- dul a hadiözvegyek gabonáját lekalmazott és munkás sztrájkol.
aratni. Csatlakoznak az aratóbriWASHINGTON. Eisenhower tá- gádhoz a romániai vendégek is.
bornok, vezérkari főnök a kon- Velük együtt arat Non György, a
gresszus előtt tett nyilatkozatában MaDISz országos főtitkára és az
kijelentette, hogy ha a nyugati fél- országos központ több vezetője* vateké nemzetei veszélybe kerülné- lamint á nagyszegedi MaDISz venek, csupán az egység segíthetne zetősége. Reggel 9 órától folytatórajluk. Eisenhower azt is bejelen- lag az aratással egyidőben sporttette, hogy az Egyesült Államok és ünnepélyt rendeznek az uszodában
Kanada közös tervet dolgozlak ki és a sporttelepen. Délután buzaa Nagy tavak és a Szent Lőrinc-fo-J szenleles lesz és folytatódik
a
lyó védelmére, minden esetleges'
légitámadással szemben.
MOSZKVA. Az orosz-szovjet köztársaság
legfelsőbb
tanácsának
szerdai (ülésén Szavronov pénzügyminiszter részletesen válaszolta
költségvetési vitában félszólaltaknak, majd bejelentette, hogy teljeVármegyei pedagógus
sitik egyes képviselőknek azt a kérését, hogy emeljék fel a ^kerületük
Fiatal magyar* demokrááciánk
költségvetési irány/atát és ennek
megfelelően a köztársaság költség- néhány hét múlva ismét jelentős
vetésének bevételi oldala 16 mil- állomáshoz érkezik: egy esztendőmegteremtése
liárd 137,720.000, a kiadási oldala vel a stabilizáció
után
az
ország
dolgozó
népe hozpedig 40.105,002.000 rubelre emelkedik. Ezután a legfelsőbb tanács zálát a hároméves terv megvalósíáltalánosságban és részleteiben is tásához. Tudjuk* hogy az elkövetkező esztendőkben iskoláink és a
elfogadta a költségvetést
növel őtársadalom
feleme kedésének mértékét is a hároméves terv
sikéres végrehajtása és a végrehajR külvárosban is megindul tás üteme határozza meg. Ismeretes azonbarn az is* hogv a kora szeméikihordás
mányzat mar augusztus l-re, tehát
A köztisztasági üzem részleges a terv életbeléptetésének napjára a
motorizálása révén felszabadult'Ó- dolgozók számára az eddiginél kedfógatu jármüvekkel lehetővé vált vezőbb életszinvonalat akar biztoa Nagykörúton kívüli kövezett ut- sítani.
cákból a háziszemét kifuvarozása.
A magyar nevelőtársadalom az
Értesítik az érdekelt háztulajdoelmúlt két és fél esztendő alatt
hosokat, hogy a háziszemétnek az
nagymértékben tekintettel volt az
előbb emiitett utcákból va'ó rendország kifosztott állapotára, bár az
szeres kihordását julius 1-ével elélet mindennapos gondjaival küzrendelték. A szemétfuvarozási dii
dött, megértette, hogy az ország
díjköteles helyiségenkint és havonjövőjének érdekében először az elkint 1 forint, ennek befizetése a
sődleges életfeltéte'eket ke-h biztotöbbi adókkal együtt az adóhiva
sítani.
tálnál történik, nemfizetés esetén a
közadőkkal együtt hajtja be a hiAz eredmények eléréséhez min
vatal.
denekelőtt arra van szükség, hogy

sportünnepély, amelynek köreiében többszáz szegedi és környéki
fiatal vonul fel. A győ* Tápé. Deszk
és Szőreg is résztvesz, valamint a
szegedi mezitlábas csapat és a szegedi MaDISz szervezetek sportolói
mutatják be felkészültségüket. Este tábortűz, majd aratóbál következik.
Hélfőn városnézés szerepel a műsoron. Este a Szegeiül Nemzeti
Szinházban a MaDISz védnöksége
alatt díszelőadás lesz. Kedden pedig üzemlátogatásokkal töltik el az
idejüket a vendégek. Este a Szegedi Nemzeti Szinház művészeinek
közreműködésével színvonalas bucsuestet rendeznek a MaDISz központi székházában. Szerdán reggel,
négynapos szegedi tartózkodás után
indulnak vissza a temesvári vendégek.
Szegedi látogatásuk ujabb eseménye lesz a magyar és román
nép, Szeged és Temesvár barátkózásának.

<Szakszervezeti

A D E L M AGYARORSZÁG
HADIFOGOLYSZOLGALATA

N A P I R E N D
'Péntek, junius 27.
Nemzeti Szinház: Fél 8 órakor:
Bajazzók. Csodatürulya.
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél
fél 9: Cenlercsalár.
Belvárost Mozi: fél 5, fél 7, tál 9:
Nincs időm szerelemre.
Korzó Mozi: fél 5, fél 7, fél 9:
Viki. Azonkívül Karácsonyi Mar^t énekel.
Muzeuin: Zárva.
Somogyi könyvtár: Nyitva 9— 7-lg.
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—7-tg.
SzoíJSSFaios gyógyszertáraik:
Apró Jenő: Kossuth Lajos-sugáruS:
59. sz., Nyilassy A. örök. K. Bakomé: Római-körut 22. sz., »Szenf
István* gyógyszertár K. Tichv Béla:
Mátyás-tér 4. sz., Frankó Andor: Dugonics-tér 1. szám.
— Idő járásjelentés. Várható időjárás péntek estig: Gyenge azél,
délután felhőképződés* egy-két helyen kisebb fulóeső* a hőmérséklet:
fokozódik.

— Szabadsáífrendet kapott három alsóközponli lakos. A köztársasági elnök Wrana Mária* Dobó
Ferenc és Gémes Gyula alsóközponti lakosokat a magyar szabadnagygyűlés Szegeden
ságrend bronz fokozatával tüntetaz egész nevelőtársadalom
nagy te ki. A kitüntetést csütörtökön
seregszemlén hitet tegyen a dol- délelőtt adta át a városházán dr.
gozók szövetsége, a hároméves terv. Pálfy György főispán.
a magyar népi demokrácia mel— A Gyermekbarátok Egyesfiiele
lett, egyben egységesen és fegyelmezetten állást fogla'jon a legköze- ma délután 6 órakór vezetőségi
lebb megvalósítandó gazdasági,kul- ülést lart az egyesület lűvataloa
turáLis és tanüjgyi
követeléscink helyiségében, Kossuth Lajos-sugármellett. A tanév befejeztével, ju- ut 28. (Volt csendőrlaktanya.)
nius 28-árt, szombaton tehát az or— Relratások a szegedi á l i keszág 27 városában, az egész mareskedelmi
középiskolában junius
gyar nevelőtársadalom részvételé30-ián
és
julius
1-én délelőtt 8-Uií
vel nagygyűléseket rendez a Ma
1
óráig.
gyar Pedagógusok Szabad Szak
szervezete. A nagygyűléseken a ne— Ma: íratok ismertetése Láng
velőtársadalom tájékoztatást nyer György ügyében. Láng György
a megvalósítandó lépésekről, egy- ügyében a vádlottak kihallgatása
ben a tanyák, a falvak, községek után befejeződött a tanuk kihallgaés a városok nevelői egymással és tásai s pénteken az iratok ismertea szakszervezeti központ kiküldöt- tésére és bizonyítás kiegészítésére
teivel tanácskozásokat folytatnak. kerül sor. Amennyiben a tanács a
A csongrádtnegyci
pedagógusok bizonyitáskiegészitést nem rendelvármegyei nagygyűlését Szegeden n é el, ugy a perbeszédekre is*,
tartják meg szombaton délelőtt 10 pénteken kerül a sor.
órakor a Belvárosi Moziban. A vidéki pedagógusok ez alkalommal
a szakszervezeti központ közben
járására állomáshelyükre' Szeged A nevelés terén is meg kelt
re és vissza kedvezményesen utazindulnia az újjáépítésnek
hatnak.
S. X
Megírtak, hogy a szegedi AlIamJ
szki Lajos Kardoskut, Köteles Lajos leánygimnáziumban az őszi uj tanNagymágocs, Kerenesin József Szeged, évtől kezdve általános /skola nyílik!
Nagy István Szeged, Rohács László és igy lehetővé válik, hogy 12 éven
Szeged, Kovács Imre Szeged', Laskó kérésziül álfogó nevelést adhassanak!
Jlójzisef' Sövényháza, Csúcsa István Hód- a tanítványoknak. Az iskola csütörtöki
mezővásárhely, . Zakubjanszki János évzáró ünnepélyén jelentelte be- a
Kardoskut, dr. Marólhv László Po- nyilvánosságnak ezt a tényt dr. Berky
zsonyi-utca 36., Rosta Sándor Cson- Imre igazgató. Beszédében hangsúgrád" gimnázium, Király Lajos Nagy- lyozta még, hogy a nevelés terén is
fokozottabban kell most már az újjámágocs, Tóin István Tömörkény, Ko- építésnek
valóban devács Gyula Szeged, Boda Mihály Sö- mokratikus megindulnia,
szellemben, a társadalmi
vényháza, jjusi István Kiskirályság, osztályok okozta
teljes
Boris László Szeged, Koncz "Péter eltüntetésével. Az különbségek
iskola két tanulóCsanylelek, Draskovich Ferenc, Nyil- jának: Szőnyi Juditnak és Sebők Iloutca '6. szám.
nának átnyújtotta a Keleti-Társaság
•
•
jutalmát értékles pályamunkájukért.
(Moszkva, junius 26) Zsámbéri .Tcnő Ezenkívül Molnár Zsuzsanna, Kíinffl
üzeni felesegének és édesanyjának Katalin érettségizett és Durkó Irén
Szeged, MunMcsy-utca, hogy egészsé- VII. o., Schwáb Vera VII. o., Molnári
ges, jól van és várja hozzátartozói Erzsébet VI. o. növendékeknek eredválaszát a' következő cimre: Moszkva, ményes
önképzőköri
munkájukért
Krasznij Ivreszt Pocstovij Jascsik mondott dicséretet. Az évzáró ünnep234/k.
séggel kapcsolatban külön elismerésBena Ferenc üzeni hozzátartozóinak' sel kell megemlékeznünk az iskola
Szcged-Felsőkiözponlra, hogy jól van, kiváló énekkaráról, amely Sey Maregészséges és várja hozzátartozói vá- git tanárnő vezetésével példaadó mólaszát a következő cimre: IVfoszkva. don szerepelt. Orosz, talár, ir, angol,
Krasznij Krcszt Pocstovij Jascsik francia népdalokat adtak elő részben
eredeti nyelven, ezenkívül Kodály:
234/k.
A kamarakórus ugyancsak
Pálfy István üzeni szüleinek Sze- Villő-jét.
Sey
ianárnő
hasonló siged, Boldogasszony-sugárut 3 cimre, kerrel Liszt, vezetésével
Beelnoven, Gyulai és
hogy" jól van, egészséges és varja Vá- Halmos kórusfeldolgozásaiból énelaszukat a következő cimre: Moszkva, kelt. Az érettségizett tanulók nevéKrasznij Kreszt "Pocstovij Jascsik ben Szablya Hedvig búcsúzott köz236/2.
vetlen szavakkal. Molnár Erzsébet
egy népballada, Durkó Irén pedig egy
Babits-vers nagy tapsokkal fogadott
elszavalásával szerepelt.

Csütörtökön a következő hadifog- Szolnok: lászló Bélától családjának
lyok érkeztek meg .egészségesen Sze- Szeged, Kálvária-tér 8.
gedre: Fejes Lajos Hódmezővásárhely,
Schubor György Baja ÍI., RákócziUrbán Sándor Szered, Báró Jósika- ulca 9: Kalla Emiitől szüleinek Kecsutca 29., Kovács Mihály Szeged, Ti- kemét.
sza Lajos-körűt 79., Bognár István
Kaposvári Ferenc Budapest, SzélMagyarkanizsa, JambricsTcó Gergely ulca .33: Gyorgyovics Lászlótól anySzőreg, Csóber Pétér Makó, Ördög jának Ballonya II. 265.
Ferenc Szenlmihálylclek, Lovászi JóKovács István Pestszenterzsél>ct,
szef Szőreg. Barcsi Imre Kisdomb- Erzsél>et-ulca 83: Szomolányi Andrásegyháza, Kiszcly László Ujsomogyite- tól feleségének Alsóközpont.
llep, Janka Illés Királyhalom [03.,1I Csütörtökön a következő csongrádKovács írare Szeged, Lugas-utca 3., megyei hadifoglyok érkeztek DebreNagy István Szeged, Páva-utca 3., cenbe: Koszó István Alsóvárosi feGarsai Ferenc Rösz/te, Kaity József keteföldek 93., Gubicska István BajSzeged, Alföldi-utca 29., Fráter And- csy-Zsilinszky-utea 13., Bokor István
rás Kübekháza, Laskó József Szeged, Szeged, Marótliy Ferenc Dorozsma.
Vórösmarly-utca 7., Fodor József Sze- Lélay István Dorozsma, Tóth István
ged, Temesvári-körut 34., Berencsik Hódmezővásárhely, Bokor Dániel SzeBéla Komárom, a menyasszonyához ged, Csontos "Szilveszter Szeged, Moljött.
nár István Csanylelek, Múcsai Imre
A nagyállomáson levő Hadifogoly- Szentes, Magonyai József Derekegyszolgálat kéri Erdélyt András sze- háza, Vincze Pál Csongrád, Nagy Migedi bádogosmester Hozzátartozóját, hály Ferenc Tímár-utca 10/b., Issán
hogy jelenjen meg a nagyállomáson.! lázár Timár-utca 10/b., Kávási Múló
Czérna István, Dcnnerl László és Szentes, Volfra János Királyhalom
Németh János üzenik hozzátarto- 343., Farkas Géza Feketeszól 526.,
zóiknak, nogy egészségesek és ha-l Farkas Mihály Nagyszéksós 270., Tólli
marosan ők is elindulnak hazafelé. Anlal Szentes, Medgyasszay Imre VáAlább közöljük azok névsorát, akik sárhely, Simon Mihály Szeged, Herüzenetet hozlak és azt is, hogy kinek mann György Szeged, Varga Balázs
Algvő, Kávai Józsel Szenles, Imre
szól az üzenet:
Fodor JóDobó F erenc Szeged, Alsóvárosi Bálint Hódmezővásárhely,
Beiratkozások a gimnáziumba lés
feketefőldek 03: Kenéz Ferenctől fe- zsef Szeged, Talái Imre Hódmező- összkomfortos lakásomat elcserélném, jelentkezések az általános iskola I..
vásárhely,
Tóth
László
Dorozsma,
lleségének, Szeged, Ui-tér 6.
belvárosi hasonló kétszobás komfortos V., VI., VII. osztályába julius 2-úd
Kripta Mihály Törökszentmiklós, Tóth Ferenc Kiskirályság, Zaruíyan- lakásra. — Cimet a kiadóba kérek. és 3-án lesznek.

Belvárosi
egyszoba-konyhás

Péafrfc, 1.947 június 27.

DBLMAGYARORSZÁG

A
zenehultura
mindest
dolgozó
közös kincse
legyen
" A közelmúltban megjelent a szegedi »Liszt Ferenc® zeneiskola elmuli
Sri értesítője. Az értesítő bevezető>beu Kollár Pál zeneiskolai igazgató
augsulyozza, hogy a zenét az egész
nép közös tulajdonává kell tennünk,
hogy léleknemesilő hatásában és élvezetében a társadalom valamennyi
tagja részesülhessen. Ennek érdekében sürgeli, hogy rendszeres hangversenyeket rendezzenek a dolgozó
munkásság részére. Szegeden néhány
gyárban az üzemi nizollságok. továbbá a dalárdák és zenekarok köBös együttműködése létrehozott már
sikeres gyári hangversenyeket. A felszabadulás utáni évek jelentős munkájáról szóló beszámolóbél qrlékes
munka tárul elénk. A zeneiskolán beiül külön meg kell emlékeznünk a
zenei előképző, zeneóvóda eredményes működéséről, amelynek sikere
eísősorban Selleiné Franki Lili munkásságának köszöniielő. A zeneiskola
értesítője egyébként részletes beszámolót ad az iskola munkájáról és
tudnivalókat köízö.1 a jövő tanévre. Beiratkozások szeptember elsején indulnak meg.
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Fürdőszoba mosdókat,
kis kézmosókat, konyhai
lefolyókat és
Wc, kagylókat
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CSERZY M. UTCA 3 SZ.

Szombaton
dalosest
a
Széchenyi-téren
A szegedi 48-as bizottság 28-án,
szombaton este a Széchenyi-téren 8
órai kezdettel szabadtéri "dalosestet
rendez. A dalosesten közreműködnek
<e5 Általános Munkás Dalkör, Egyetemi Énekkar, MÁV Hazánk Dalkör.
MÉMOSz Dalkör, Petőfi Sándor Kórus, Szegedi Kendergyár Énekkara és
a Szegedi Kórus. A dalosest iránt
máris nagy érdeklődés nyilvánul meg.
A szombaton Szegedre érkező temesvári román és magyar vendégek is
meghallgatják a minden bizonnyal élvezetes műsort. Belépődijat nem szednek. A rendezőség ezúton érlesiti a
karmestereket, hogy fél hét órakor
jelenjenek meg a Széchenyi-téren előMetes megbeszélés végett.

Széleskörű nyomozást indítottak
a rémhírterjesztők felkutatására
Az 1947. évi junius hó 16-án megtartott szabadságpárti nagygyűlésen történt közbotránnyal kapcsolatban az államvéde'tni szervek a
nyomozást befejezték. Ennek folyományaképpen a kapitányság a
köztársaság védelméről szóló törvénycikkbe ütköző bűncselekmény
miatt az iratoknak a népbiróságlioz történt egyidejű áttétele mellett internálást eljárás á á vonta
Renkó Péter 33 éves qukrász, Juhász József 22 éves vaskereskedősegéd, Turfilt Antal 23 éves alkalm i munkás és Kovács József 21
éves egyetemi hallgató, Titcli János 32 éves volt csend őr liszt* egyetemi hallgató* valamennyien szegedi lakosokat.
Az elmúlt hetekben lezajlott kormányváltozással, valamint a hadifoglyok hazaszállításával kapcsolatban a legvadabb és legmerészebb rémhirek kellek szárnyra a
lakosság körében. A minden ala-

Országos paraszfnap
Mezőhegyesen
A Nemzeti Parasztpárt és a Népi
Ifjúsági Szövetség Országos Központja
alapításának 9 esztendős évfordulója
alkalmából a csanádmegyei és a mezőhegyes! parasztság közreműködésével országos parasztnapot rendez Péter-Pál napján, vasárnap. Ebből az
alkaloml/ól Mezőhegyesre megy Mezőhegyes és kórnyéke, valamint Tiszánlul és az ország parasztságának
sok képviselője. Ezenkívül résztvesz
a demokratikus pártok kiküldötteinek csoportja is. Az ünnepi beszédet
Veres Péter újjáépítési miniszter, a
Nemzeti Parasztpárt országos elnöke
mondja, majd utána Borsos Sándor,
a parasztifjuság országos főtitkára tart
beszámolót.
EzuLán együttesen a környék és az
összes falvak" kiküldöttei kongresszusra
ülnek össze, ahol megtárgyalják a
maguk társadalmi problémáit és egyél)
kérdéseiket is. A mezőhegyesi állami
birtok mintatelepeit is megtekintik a
résztvevők, anol megismerik és a szákemberek utján azonnal tanácsot is
kapnak a tervszerű termelés lehetőségeiről és módozatairól. Este pedig
a tiszántúli parasztifjak népi együttesei tartanak népi műsoros bemutatót.

Szervezett hadjáratot indítanak
a

patkányok

ellen

A pincéből fái kellene felhozni, kevesen vállalkoznak erre, mert a patleányok hada lepi el a feljárót, lábainkon ugrat keresztül-kasul s jV ha
nein ugrik ránk.
Nemcsak szegedi, de országos viszonylatban is annyira elszaporodtak
a patkányok, nogy a népjóléti minisztérium felszólította j} városok polgármestereit, rendeljek e i ' a kötelező
patkányirtást. A közegészségügyre és
nemzetgazdaságra egyaránt káros patkányokat célszerűen "kell irtani s ezt
rendelte el a város polgármestere a
tisztifőorvosi IiivalaUal karöltve.
A város nagy súlyt helyez arra,
hogy a komoly szervezési munkával
és kiadással járó irtás teljes sikerre
vezessen és egyesek — kivonva magukat az akcióból — ne veszélyeztessék az eredményt. Büntetőparancsot
kapnak a szabotálok. Igy Vigii Gyula
ujszegedi lakos, aki nem volt "hajlandó a patkányirtószert átvenni, 400
forint pénzbüntetést fizet s igy jár
mindenki, aki ebből az ákcióból nem
veszi ki részét.
Az irtószert sajtóbemulató keretében "próbálták ki. A Ratex pasztát a
gyár képviselője felhívására mi választottuk ki. A dobozból kis, mogyorónagyságu darabkát vágott ki bicskával s betette a méregnek erősen
ellenálló fehér patkányok ketrecébe.
A két kis fehér patkány nekiszaladt
a pecsenyezsirszagu pasztának, két
kis lábával magához szorította és pillanatok alatt elfogyasztotta, nem
tudva, hogy a finom" csemege rövidesen életébe kerül. A maradékpasztát kinyalogatták s nyugodtan futkároztak "a ketrecben. Munkatársunk
meggyőződött arról, hogy a kisérlet
.után már másfél órával mind a két
patkány kimúlt.

Saltáhcmulatá

a tiszmaorvosi

hivatalban

A leküldött Ralex paszta átvétele
csütörtökön történt meg hivatalosan,
ellenőrzés keretében. Pénteken indulnak útnak a tisztasági ellenőrök.
Ahol a szemételtakaritás biányos, ott
először tanáccsal szolgálnak, de másodszor már feljelenlest tesznek. Az
irtási napokon az ellenőrző csoportok házról házra járva segítségére
lesznek a lakosságnak abban, hogy helyesen járjon el, de ahol szükséges
a" rendelet alkalmazása, a lelkiismeretlenek ellen megindítják az eljárást.
Aki a polgármester rendelkezésének nem lesz eleget, 15 napi elzárással és 100 forinttól 8000 forintig terjedő pénzbüntetéssel sújtható.
A Ralex pasztával bét csoport indult útnak a városba, becsöngettek
mindén házba, átadták az előirt menynyiséget és vele együtt egy nyomtatványt az összes tudnivalókról.
A" küldöttség minden házban megjelenik. Ugylálszik, ez alkalommal jól
megszervezett hadjárat folyik a patkányok ellen és minden reményünk
megvan arra, nogy az eredmény megfelel a várakozásnak.
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karátos arany karika Jegygyűrűk, sport gyűrűk, i - i
Ezüst evőszerek 6 és 12
személyre való diszes tokban, raktárról
azonnal
szálFtható, feltűnő olcsó
árban. Ora-, ékszerjavitás
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érés, ékszerén, Szeged, Klanzál-tér a

pot nélkülöző rémhirek alkalmasak arra, hogy egyrészt az ország
belső rendjét* másrészt az ország
külpolitikai érdekeit és megbecsülését felborítsák* illetve
sértsék,
miért a rendőrkapitányság az államvédelmi szervekkel karö'tve a
legszélesebbkörü nyomozást tette
folyamatba a rlmhirterjesztöknek
a felderítésére és a közéletből' való
kikapcsolására.
A nyomozások máris eredményre vezettek. Az első napon közel
15 előállitás történt, akik közű! özv.
Szalma Ferencné kereskedői, Petőfi Sándor-sugárut 91. szám alatti
lakost az államvédelmi osztályon
letartóztatták és átkísérték a népügyészségre.
A nyomozás tovább folyik
és
mindazokkal szemben, akik a rémhírek terjesztésében résztvesznek,
á fennálló törvények! és rendeletek
teljes szigorával járnak el.

Két- és f é l s z á z a i é k
társulati adót fizetnek
a szövetkezetek
A kískereskeaök és kisiparosak érdekében egységes adórendszert vezettek1 be. A szövetkezeti központ egész
forgalma után egy százalék adót fizet. A tagszövetkezeteknél két és félszázalékos társulati adó lép életbe.
Ezzel az intézkedéssel megszűnt a
kisiparosok és kiskereskedők régi panasza, hogy az állam a szövetkezeleket megokolatlan adókedvezményKén, sőt gyakran adómentességben
részesiti.

Mistéth,
a z a z a dolgozók pénze
mindig jó helyre futott. Mindig
azoknak, a kezéhez, akik /üdvöse
célra használták. Az ujjáépitéslügyi miniszter anyagilag is meg
akarta alapozni az összeesküvők
mozgalmát, hogy a Horthy-világot ujjáépilsék. Megvolt a'titkos
szervezet* a megbízható egyének,
akiknek kezeihez a megfelelő utakon folyott a pénz. Még Szegedre is jutott belőle. Éppen Szegeden ne lett volna Misléthnekr barátja?
Volt bizony! Egy olyan bátor
ember* aki a honvédtisztek előtt
az egyik világnézeti tárgyú előadása után kijelentette, hogy nem
fél ő a demokratáktól* meri
amerikai útlevél van a zsebében.
Szentgyörgyi Károlyban meg lehetett bizni. Egyenesen küldeni
kell* hogy oktassa az ifjúságot,
mert bátor és furfangosan tudja
keverni a szót. Nem lehet megfogni sehol. Az ilyen embernek
pénzt kell adni* hogy diákkoÜégiumot szervezzen. Ez az ember nagyszerűen meg tudja csinálni azt, hogy ne az eltartói
demokratikus Kisgazdapárt részére neveljen öntudatos értelmiségieket, hanem a
Sulyokpárlnak hajrázó diákcsapatot.
És Mistéth adta is a pénzt!
Igy született meg a szegedi Pázmány-kollégium.
Demokraták* Ti pedig csodálkozzatok ezen az emberen, türelmes városunkon* mert jelenleg ugy látszik, hogy sokáig fogja uszítani a diákifjuságot a demokrácia ellen. B ü n t e t l e n ü l ! . . .
Nem ártana* ha a rendőrség is.
meg a Kisgazdapárt is elcsodálkozna rajta egy kicsit.

Dinnyés La?os:

a magyar hadsereg létszámát
a pénzügyi lehetőségek határozzák meg
A Reuter Iroda budapesti különtudósitója jelenti: Dinnyés Lajos, la
közelmúlt politikai vásága után
lett magyar miniszterelnök kijelentette, hogy hivatalbalépése óta befejeződött a magyar hadsereg kétes kvalitású katonatisztjeinek kirostálása. Mintegy 15—20 katonatisztet mozdítottak el állásából'1* a
magasrangu tisztek kérdésében inkább alkalmatlansági* mint poátikai oka volt. Dinnyés határozottan
leszögezte, nem felel meg a valóságnak* hogy a magyar hadsereg
szovjet kiképzés alatt van* volt.
M e g á l l

a

h á z t e t ő r e

vagy tesz. Az oroszok! némíts tettek
ajánlatot Magyarországnak katonai
szervezet létrehozására, nem is igényeltek katonai, vagy légi támaszpontokat Magyarországon. A magyar hadsereg létszáma e pillanatban 14 ezer ember, ebből 9 ezer
a határőrséghez tartozik. A rendőrség létszáma 25 ezer fő. A békeszerződés Magyarországnak 65 ezer
főnyi hadsereget enegdélyez, azonban a jövendő magyar hadsereg
létszámát a pénzügyi lehetőségek
határozzák meg.

l e v e g ő b e n
ls

l e s z á l l h a l

a helikopter

Érdekes bemutató Londonban
Az angol rádió beszámolt a legújabb tipusu helikopterek (szárnynélküli repülőgépek) londoni bemutatójáról, amelyet egy teniszpályán rendezlek. A nelyszini közvetilő elmondotta, hogy ezek a csodálatos zsebrepülőgépek a szó szoros értelmében
megállnak a levegőben. Az egyik repülőgépbői leeresztettek egy kötéllétrát egy szárazföldön is használható
tengeri bójára. A gép egyik utasa
— egy műszerész — a létrán lement
és nyugodtan megjavította a bója lámpáját, miközben a Helikopter a föld
szintjétől mintegy 50 méter magasságban egyhelyben lebegett. Más repülőgépekkel bemulatták, hogy nemcsak
előre, hanem oldalt és hatra is tudnak mozogni a levegőben. De legérdekesebb volt annak bemutatása, hogy
milyen parányi helyen képes leszállni
a helikopter. Nincs szüksége hatalmas
repülőtérre. Leszállásához elég annyi
hely, amelyen egy közepes nagyságú
gépkocsi elfér.
Egy repülőgép az

autók közötti üres hely fölölt mozdulatlanul megállt és szinte centiméterről centiméterre szállt le két
gépkocsi között. A helyszíni tudósító
végül megjegyezte, hogy a helikopter
feltalálása és tökéletesítése forradalmat jelent a 'repülés terén.
2 szobás, fürdőszobás, parkettás
lakásom elcserélném 2x1 szobásért
Bécsi-kőrut 31. I. 7.

írógépet, számológépei
legmagasabb í S S r o i o *
irodagép Vállalat, Széchenyi-tér V
Telefon 6—41,

A Dolgozók Színháza XIII. hétfői előadásán Shakespeare: Vízkeresztje kerül előadásra. Major Tamás és a pesti Állami Nemzeti
Szinház művészei vendégfelléptével.
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E héten az M K P összes kerületi
jüzcini szervezctcihcn taggyűlés lesz.

Hivatalos

közlemények

»Aa 1947. év második felére szóló
Jövedelem többlet adó összeirási és kivetési munkálatok megindítása* tárgyra vonatkozó részletes felhívás megtekinthető a hatósági hirdetőtáblán,
Bérház kapu alatt.
M E G I I I T ö.
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
í. részvényeseit felkérjük, hogy az
1947. évi julius lfcén délelőtt 12
Órakor az intézet helyiségében (Klauzál-tér 2) az 1790/1947. M. E. sm. renűelel értelmében tartandó
közgyűlésén
megjelenni sziveskedjenek.

u

m u v e s z e t

Műsorváltozás
a Dolgozók Színházában
Simándi József operaénekes sajnálatos balesete miatt a >Szorocsinszki vásár* ma, pénteken a
dolgozók előadásán
nem
kerül
színre. Ilelyelle a »Bu;jazzók*-ut és
a »Csodafurulyát« adják elő. A
megváltóit jegyek erro az előadásra is érvényesek.

Színházi iroda blrci:
Szombaton este >Szöktelás a szerálybót*, Mozart viyoperájának diszbcmulatója.
Héttőiül csütörtökig a budapesti
Nemzeti Szinház vendégjátéka: a • Vízkereszt- és a »'Nők iskolája*.

Ezulon
leltilvjuk szelvénybérlőink figyelmét, hogy az 1946/47.
színházi évedra váltott szelvényeik
Napirend:
julius 9-én, a színiévad végével le1. Jegyzőkönyvvezető, valamint § hi- járnak. Kérjük tenát, hogy a megváltelesítő kijelölése.
tott szelvényekel a Nemzeti Szinház
2. Az 1790/1917. M. E. sz. rendelet továbhi szelvénybérleti előadásain érértelmében készilett megnyitó fo- vényesítsék.
rintmérleg előterjesztése az igazAjtay Andor vendégjátékát moggatóságnak 1943 december 31-től
1940 december 31-ig terjedő időre hosszabhitotta a szinház .A Csiszóló beszámolóját is magában petnyi bors várakozáson felüli sifoglaló jelentésével, a felügyelőd kere arra indítottal a Nemzeti Szinbizottság és a Pénzintézeti 'Köz- ház igazgatóságát, hogy Ajtay Anpont hites könyvvizsgálójának je- dor vendégjátékát meghosszabbítlentésével.
ja. Mivel a csütörtöki előadásra
3. Határozathozatal az előterjesztett minden jegy elkelt ,v5sárnap esmegnyitó forintmérleg megállapítása és elfogadása, továbbá ennek tére ismét kitűzte a szinház a nagykapcsain az alaptőkének 500.000 sikerű zenés vígjátékot* szelvény. Ft-ban, o tartalékalapnak 200.000 bérletben.
Ft-ban való megállapítása és vécSzttktelés a sierályból.» Mozart
gül az egyes részvények névértékének 25 Ft összegben való meg- vigoperájának bemutatója szombaállapítása, valamint az igazgatóság ton este. Mozart halhatatlan reÓs fclügyelőbizotlság részére fel mekmüve már előadásra készen
mentvény megadása tárgyában.
áll, a szombat esti
bemutatóra,
A. Igazgatóság előterjesztése és ha- mely előrelátható'ag a szegedi kötározalnozalal az intézet 500.000 zönség elragadtatott tetszését váltFt összegű alaptőkéjének 40.000 ja ki.
drb., egyenkint 25 Ft n. 6 uj
részvény kibocsájtásával 1,500.000
Ezúton is értesiti a szinház; igazFt-ra történő felemelése ós a be- gatósága
szelvénvbérlőít,
hogy
folyó felár hovaforditása tárgyá- az 1916—47 évre váltott szelvényban.
bérletek' a szezón végével érvényü5. Igazgatóság előterjesztése és ha- ket vesztik. Kérjük tehát bérlőintározathozatal az alapszabályok 2.
§-ának (alaptőke és xészvénynévérlék forintban megállapítása), 22.
§-ának (közgyűlési meghívó közzétételének határideje uj megállapi' tása), 25. §-ának (közgyűlési ie- Péntek este fél 8 órakor:
t
létbehelvezcndő részvények letét• behelyezési halárideje), 88. §-ának Szombaton este fél 8 órakor:
(társasági hirdetései közzététele) Vasárnap este fél 8 órakor
módosítása tárgyában.
6. Uj igazgatósági tagok választása. Ilélfőn fél 8 órakor
7. Uj felügyelőbizottsági tagok választása.
Kedd fléJ 8 órakor
Szeged, 1947 junius 20
Szegedi Kereskedelmi ra Iparban! Szerda fél 8 órakor
Igazgatósága.
Csütörtök fél 8 órakor

Péntek, 1947 juniua 27.

ket, hogy a julius 9-ig szinre kerülő szelvénybérleti
e'őadásokon
váltsák be a náluk lévő szelvényekét.
Junius hó 30-tól, hétfőtől, julius
hó 3-ig a budapesti Nemzeti Szinház két vendégelőadása kerül szinre, a »Vizkereszt> és a «Nők iskolája.» A két kitűnő klasszikus
vígjáték a budapesti Nemzeti Szinház
premier
szereposzlásában,
díszleteiben és jelmezeiben kerül
bemutatásra a szegedi Nemzeti
Szinház szinpadán.

Szokszeruezeti hírek

A Mérnök Szakszervezet Ifjúsági
tagozata junius hó 27-én, pénteken
d. u. 5 órai kezdettel taggyűlést
tart. Tárgy: nyári üzemgyakorlat
megbeszélése.
Kérjük a szegedi
technikus és vegyész ifjúságot, hogy
minél nagyobb számban jelenjenek
meg.
Felhívás a Szakszervezeti Tanács
szegedi egyhónapos iskoláját végzett
hallgatóihoz I Junius 27-én, pénlcxen
délután fél 7 órakor a szegedi dohánygyár területén levő nagyteremben
fontos értekezlet lesz az egyhónapos
iskolát végzett hallgatók részére. A
gyűlés fontosságára való tekintettel,
amelyen a Szakszervezeti Tanács kiküldöttje is résztvesz, a megjelenés
ós&zeállitoHáá a magyar válogatottat kötelező!
A Magánalkalmazottak SzakszerveGallovicli Tibor szövetségi kapitány
összeállította a jugoszlávok ellen sze- zetének textilipari szakoszlálva junius
replő magyar válogatott labdarúgó- 27-én, pénteken délután fél 6 óracsapatot. Az összeállításban egy-két kor értekezletet tárt.
meglepetés akad. Károlyi (DVTK) —
A Fodrászmunkások Szakszervezete
Balogh II., Laborcz — Kirádi, Szűcs, junius 27-én, pénteken délután 6 ómRákosi — Egresi, Szusza, Szilágyi I., kor vezetőségi ülést tart.
Puskás, Vezér összetételben szerepei
A Zenészek Szakszervezet© értesitt
az együttes Belgrádban.
tagjait, hogy a szegedi rendőrség a
engedélyek, illetve a tagsági
Vasárnap Szeded—Szentes uszóviadnl működési
igazolványok ellenőrzését megKezdle.
Az SzMTE úszószakosztálya vasár- Felhivjuk a szaktársakat, hogy könynap délután 4 órai kezdettel élvezetes veiket haladéktalanul váltsák ki, elműsorral kedveskedne az úszósport lenkező esetben ugy a munkaadót,
híveinek. Szeged és Szentes uszóválo- mint a munkavállalót terheli a felegatott mérkőzés lesz az ujszegedi lősség.
uszodában. Az úszóversenyek után az
A Házfelügyelők és Háztartási AlSzMTE II.—Szentesi MÁV és az SzMTE kalmazottak Szakszervezete értesiti
I.—Délkerületi vizipólóválogalotl mér- tagjait, hogy pénzlárőrát minden csükőzéseket bonyolítják fe.
törtökön délután 4—6 óráig tarl a
szakszervezeti székházban. Ugyanekkor cipőlalputalványok is átvehetők!
A Hunyadi-téren tesz a Szabadsáj- 60 fillér ellenéhen.
Kupá döntője. A Hunyadi-téri sport-A Ruházati Munkások Szakszervetelepen jálszák le délután 6 órai kezjunius 29-én, vasárnap délelőtt
dettel vasárnap a Szabadság-Kupa zete
9 órakor taggyűlést tart a szakszervedöntőjét az SzMTE és a Tisza csa- zeti
székházban.
patai közölt. A 3zcgcdi munkáscsaA
Földmunkások
Szakszervezeténél*
pat csütörtökön délután háromharjunius 29-én, vamados edzőmérkőzést játszott a sze- kcrlészszakosztálya
10 órakor kerlésznagygcdi ifjúsági válogatott egyik csapata sárnap délelőtt
tart ajj ujszegedi Vigadóban.
ellen. A nagy mérkőzés előtt Piro- gyülést
Felkérjük a kis'kerlészeket, alkalmasak—Fehérek ifjúságii válogatott mér- zott
és kertmunkásokat.
kőzés lesz. A szegedi utánpótlás se- Hogy kertészeket
teljes
számban
jelenjenek' meg
regszemléjének .ígérkezik az ifjúsági a nagygyűlésen.
mérkőzés.
A Pedagógusok Szakszervezete juÉrtekezlet. Az SzMTE tornászszak- nius 28tán, szombaton délelőtt 10
osztálya pénteken este 7 órakor szak- 'órakor megvei nagygyűlést tart a Belosztályi értekezletet tart az egyesület városi Moziban. Kérjük, hogy tagjaink
teljes számban jelenjenek meg.
hivatalos helyiségéhen.
v
Az Élelmezési Munkások Szakszervezete felhívja ifjúmunkás tagjait,
hogy junius 29-én. vasárnap délelőtt
9 órakor ifjúmunkás nagygyűlést tart
a szakszervezeti székházban. MegjeBajaizők. Csouafurulya. Dolgozók szin- lenés minden élelmezési ifinek köháza 12.
telező.
Szöktetés a szerályhől.
Gépjármű tulajdonosok HjíyeiméAjtay Andor vendégfelléptével Csibe! Hivatkozással a 6.490 1945. M.
petnyi bors, Szelvénybérlet.
A budapesti Nemzeti Szinház ven- E. sz. rendeletre, felhivjuk az öszdégjátéka. Vízkereszt. Dolgozók szín- szes érdekelteket, hogy gépkocsi
háza 13.
vezetőket csak az Országos GépA budapesti Nemzeti Szinház ven- járművezetők
Szakszervezetének
dégjátéka. A nők iskolája.
Szegedi Csoportján keresztül veA budapesti Nemzeti Szinház ven- hetnék fel. Ezen rendelkezés megdégjátéka. Vízkereszt.
kerülése vagy kijátszása a törvéA budapesti Nemzeti Színház ven- nyes következményeket vonja madégjátéka. A nők iskolája. Munkásga ulán ugy a munkáltatóra mint
előadás 7.
Szöktetés a szeralyból. Szelvénybérlet. a munkavállalókra.
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A» alapszal)ályok 25. §-a érteiméiben az a részvényes, aki a közgyűlésen részvényesi jogait gyakorolni
kívánja, részvényeit nyolc nappal a
közgyűlés előtt a bank pénztáránál
Szegeden, vagy a Magyar Altalános
Hitelbanknál, avagy a Magyar Leszámítoló és Pénzvállóbanknál Budapesten lórilvóny ellenében letenni tartótik.
Megnyitómérleg 1947 január 1-én.
Vagyon: Beruházott vagyon Ingatlanok: 627.411 Ft. Berendezések és
felszerelések: 150.030 Ft. Forgóvagyon: Értékpapíron: 128.985.50 Ft.
Yállók. 425.148.37
Ft.
Adósok:
1659.956.60 Ft. Pénzintézeteknél fennálló követelések: 141.797.49 Ft. Készpénz és külföldi pénzek: 74.563.10
Ft. Átmeneti vagyon: 9.564 Ft. Összegen: 2,217.180.06 Ft.
Óvadékok:
358.660.32 Ft.
Teher: Tiszlavagvon:
Alaptőke:
500.000 Ft.
Tartalék: 200.000 Ft.
Céltartalék: Wagner Gusztáv alkalmazotti segélyalap: 6.000 Ft. Tartozások: Viszontleszámilolt váltók: 164.710
Ft. TakaréklKtiélek: 400.550.76 Ft
Folyószámlabetétek: 747.372.76 Ft.
Egyéb hitelezők: 189.500.15 Ft. Átmeneti teher: 9.322.39 Ft. összesen:
(2,217.180.06 Ft. Kezességek: 358.660.32
Ft.
igazgatóság.
üJogvizsgátía és helyesnek laLálta:
Feltigyelőbi/ottság.
Felülvizsgálta és SKiradókolla:
Hites könyvvizsgáló.

Péntek fél 8 órakor

A P R O H I R D E T E S E K
MŰHELYNEK, raktárnak alkalmim
helyiség azonnal kiadó. Címeket »Forgalmas® jeligére a kiadóba.
KECSKEBÉKÁT vásárol aa Élettani
Intézet. Dóm-tér.
JAMRRICSKÓ Gergely hadifogoly keresi Jambricskó Júliát, Jambricskö
Józsefet és Budai Józsefet, akik állítólag 1944-ben Pál Józsefnél Voltai*
alkalmazva. Értesilést kérek Szőreg,
Pacsirta-utca 742. szám alá.
JUNIUS 25-én aktatáskámat fontos
iratokkal, üzleti pénztárkönyvemmel
l a k á s
a fő postán felejtettem. Kérem a becsületes megtalálót, magas pénzjutaKÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szoba lomban részesítem, mivel az- őrá nézv®
kiadó magányos ur részére. Polgár- értéktelen. Halász János villamossági
utca 18.
vállalat Szeged, Kossuth L.-sugárut
27. szám.

ELADÓK: 2 fahordó, dézsa, demizson, 3 ablak tokkal és telővilagilőablak. Szentháromság-utca 35., ajtó 6.
VÁLYOGVETÉST és tapaszlást jutá- VESZEK 20 literes német benzines
nyosán vállalunk. Tanyára is. Levelet kannát. Markovics műszaki üzlet, Tisza Lajos-körut 44.
Újszeged, Alsótiszapart 273.
ÁPOLÓNŐI állást vállalok vidéken JÓKARBAN levő 2 ajtós háztartási
vagy helyben. Zerge-utca 19.
jégszekrény és sötétkék női kosztüm
alkalmi áron eladó. Szent György-u.
4., földsaint 4.
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BÉLYEGGYŰJTEMÉNY T,
tömegbélyeget veszex. Árjegyzék a kirakatban.
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29. fogadalmi templomnál.
EGYTONNÁS tehergépkocsi Jő állapotban és 250-es NSU motorkerékpár
eladó Centrál-garázs, Bocskay-utca.
MELEGÁGY I
ablakokat
nagyobb
mennyiségben vásárolnék. Jelentkezni
Bakos Pálnál, Szőreg, Arpád-u. 613.
JÓKAIIBAN levő zongora és két éjjeliszekrény olcsón eladó. Polgár-u.
1. szám, emelet. Nagynál.
JÓKARBAN Jevő bádog fürdőkád és
szines glott dupla ágyterítő alkalmi
áron eladó. Szent György-u. 1., em. 1
3 f l-es Orion modern 220, Standard
nagyszuper 300, alkalmi, csak ma.
Amatőrboll, Dáni-utca.
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Felelős szerkesztő:
DR. FERENCZ LÁSZLö.
ÉLELMISZEREKBŐL, kenyérből, felFelelős kiadó: KONCZ LASZL35
vágottakból a legjobbat kapja az Un
Kiadja:
gár élelmiszercsarnokban,
Mikszáth
Kálmán-utca 1. Ecetem a legelsőren
a HÍRLAPKIADÓ KFT
dübb.
, i
Szerkesztőség: Jókai-utca A.
NAPONTA Pestre megyek. Bármiféle Telefon: 493 és 103, nyomdai
megbízatást vállalok. Érdeklődni Batkesztőség este 8 órától: 679
thyány-utca 4., házmester.
Kiadóulvatal: Kárász-utca 9.
FIGYELEM! Kisdobot keresek bérbe
Szentháromság-utca 59.
A HÍRLAPKIADÓ K E I S M M S m

