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— Községi kenyérsütő Üzemet állit 

fel a közellátási hivatal. A közellátási 
hivatal vezetői a szakszervezetekben 
beszámoltak a város közellátási helyze-
téről. Horváth József hivatalvezető rö-
vid megnyitója ufán dr. Gál Tivadar 
elmondotia. hogv a közellátási hivatal 
joo.cno pengő készpénzért és 200.000 
pengő áruélelemért vásárolt szenet Sze-
ged számára, de a leküldött szállítmány 
nem lchetelt teljes egészében a város 
közönségéé, mert megérkezésekor ki-
derült. hogy igen sok gazdája van. A 
közellátási minisztérium novomber óta 
100 kiló zsirt adott Szegednek, ezt a 
zzeretetháznak utalták ki. Cukrot is 
Igényelt a város, de Budapesten azt a 
választ adták, hogy eukor nincs egy 
deka sem. A város lisztellátása pilla-
natnyilag nincs biztosítva. Zabos Rezső 
bejelentette, hogy a város scrtéshizla-
lással és libák tömelésével gondosko-
dik a zsirellálásról. Petróleum elegendő 
áll rendelkezésre Nemsokára felállít-
ják a községi kenyérüzemet, amelynek 
•egilségével gondoskodnak a kenvér 
árénak mai szinten tartásáról. Rak 
Károlv a közellátási hivatal pénzügyei-
ről, I.ippai Nagy Antal a faellálásról 
számolt he. 

— A Soanvolorsz ági Nemzetközi 
Brigádok Magyar Önkénteseinek Szö-
vetsége junius 22-én, vasárnap dél-
előtt 10 órakor Rndapcslen a Városi 
Szinházban a spanyol szabadságharc 
9-ik évfordulóján ünnepélyt rendez. A 
szövetség felhívja a volt nemzetközie-
ket és a Spanyolországban elesett ön-
kéntesek hozzátartozóit, hogv az ünne-
pélyen jelenjenek meg. illetve legkésőbb 
zO-ig jelentkezzenek Sebes v ándornál 
Budapest, Tisza Kálmán-tér 27. 

— Wiinsrher Frigyest szabadlábra 
• elvették. Budapestről jelentik: A 
répügvészség VVünschcr Frigyest, t 
Hangya volt vezérigazgatóját, az eljá 
rás továbbfolytatása mellett, szabad-
lábra helyezte leromlott egészségi ál-
lapota miatt. Amikor Wünscher a leg-
nagyobb háborús bűnösök egyike, az 
ország megrontásán „munkálkodott", 
bezzeg nem volt semmi baja . . . 

x Gyászmise. Krisztián Ferenc 21 
tfves tart. tüzér elesett Lepsényben 
március 8-án. Gyászmise 11-én reggel 
/7 órakor. 
I 

— t jra üzenhetünk külföldre a Vö-
röskereszt utján. A Magyar Vöröske-
reszt külföldi tudósító osztálya újra 
lehelöve teszi, hogy a közönség kül-
földi hozzátartozóinak üzenhessen és 
tüzeneleire választ kaphasson. Üzenet 
és válasz közvclilését vállalja Ameri-

kába, Ausztriába, Angliába és Német-
ország kivételével Európa valamennyi 
•országába a Magyar Vöröskereszt 
(szegedi fiókja, Árpád-tér 4—5. (Ju-
bus 1G-IÓ1 Széchenyi-tér IC, I. eai.) 

400 ezer elhurcolt 
magyar van még 
Nemeiországban 

(Budapest, julius 10) A Nemzetközi 
vöröskereszt Németországba kiküldött 
ni agyar delegációjának jelentése most 
írKezett meg Budapestre. A jelentés 
szerint 400.000 olyan magyar van m/g 
A emrto'szágban, akiket a nyilasok és a né 
metek hurcollak el. Ezek közül 130 ezret 
nyilvántartanak. A 400 ezer ember kö-
*olt 24 ezer deportált zsidó van. 

A magyar kormány foglalkozik azzal 
a tervvel, hogy a magvar háborús bű-
nösöket kikéri Svájctól'. A szövetséges 
ellenőrző bizottság támogatja a kérést 
es igy minden remény megvan rá, hagy 
t>va,c kiadja az odamenekült háborús bé-
geket Svájcban van még Fabinyi 
tiszt r S ° k m a 8 a s r a n 8 u katona-

Szabó népügyész és Laborczy 
ügyészségi előadó most érkeztei; vissza 
dunántúli és arsztriai uljukról. ahol 
nyilasok után kutatlak. Az ügyészségi 
kixuldottek dunántúli városokban fon-
tos iratokat találtak, amelyek fényt 
veinek eddig rejtett nvilas iárelmekre 

Lankadatlan erőve! folyik a roham-
munka a szegedi pályaudvarokon 

A vasutasok rohammunka lapja felsorolja a testületek 
munkateljesítményét 

(Szeged, julius 10) Most jelent meg 
a szegedi vasutasok rohammunkalapja-
nak második száma, amely beszámol a 
szegedi pálvaudvarokon vegzett leg; 
ujabb teljesítményekről. A bcszumolo 
arról gyóz meg. hogy a rohammunka 
lankadatlan erővel folyik tovább és 
nagy léptekkel viszi tovább az ujiaépi-
tés munkáját. A különböző roham-
munkásalakulalok teljesítménye a kö-
vetkező : 

A IV. pályamesteri szakasz G24 fő-
vel 1346 órát dolgozott, főleg bomba-
tölcsérek betemetésével vették ki ré-
szüket a munkából. A rendező állomás 
személyzete 280 fő, 924 óra munkát vég-
zett ál tamási terület tokaritásával. A 
rendező fiókszertár személyzete 51 sze-
mélv, 195 órával járult hozzá csatorna-
kiásással az újjáépítéshez. Az üzletve-
zetőség IV. osztály 78 fő, 312 óra tel-
jesítménnyel vett részt bombatölcsérek 
betömésével. A lemezgyár 49 fő, 369 
óra idővel csatorna kiásásával foglal-
kozott. 

Bagdi Gyula és neje somogyitelepi 
lakosok példaadóan összesen 48 órával 
csatornakiásással vettek reszt a ver-
senyben 

A rendőrség politikai és bünügyi 
osztálya 102 fő, 810 órával mozdony-
szin belső takarítását és csatornaki-
ásással járultak a munkaversenyhez. 
A Béke-utcai fogház 315 fő erővel 1800 
óra alatt léglaösszerakás, csatornaki-
ásás és boinbatölcsér betömés munká-
ját végezte. Az államrendőrségtől 81 
fő 1039 óra alatt 177 köbméter bomba-
tölcsért (öltött be és 240 köbméter 
csatornakiásást, 4013 drb téglatiszli-
tást végzett. Üveges szakcsoport: 05 
fő, 101 óra, főleg léglatisztitási munká-
latok Dohánygyár: 46 fő, 36H óra, 
bombatölcsérek betömése. Gazdasági 

vasút: 18 fő, 144 óra, tégtatisztitás és 
összerakás. 

A városi alkalmazottak 1550 íö 4650 
óra idővel léglatisztitás, téglaösszerakás, 
bombatölcsérek betömése. Az V. ker. 
parancsnokság ruhajavitó üzeme 129 
fő, 337 óra idő alatt téglatisztitási inun 
kát végzett. A nyomdászok és könyv-
kötők 258 fő, 774 óra munkaidő alatt 
bombatölcsérekct és csatornákat töm-
tek be A városi gőzfürdő 18 fővel 84 
óra alatt téglát rakott össze, beton-
bontást és szétverést végzett. A Vörös-
kereszt 45 fővel 202 óra alatt téglát 
rakott össze és tisztított. A Nemzeti 
Segély 50 fővel 229 óra alatt bomba-
tölcsérek betöltését és tég'atisztitást 
végzett A vegyipari középiskola 20 fő, 
4u órával a fűtőházban kocsijavitásnál 
segédkezett. A pénzügyigazgatóság 263 
fővel 897 óra alatt csatornabetömést 
és téglaósszerakási munkálatokat vég-
zett. 

Kommunista Párt: 97 fő, 766 óra 
csatornakiásás és salaklerakás. Kocs-
márosok: 29 fő 116 óra salaklerakás. 
Seprükötők: 25 fő, 100 óra léglaössze-
rakás, tisztítás Vendéglősök: 77 fő 154 
óra forddókorong mögötti rész feltöl-
tése. Győri-kefegyár: 57 fő, 228 óra lég-
laösszerakás. lisztitás. Demokratikus 
Nők: 19 fő, 76 óra léglaösszerakás, tisz-
títás. Magyar postahivatal: 133 fő, 399 
óra 80 köbméter csatornabetömés 
és 18 köbméter tükörkiemclés. 
Borbélyok szakszervezete 177 fő, 885 óra 
100 köbméter csatornabetömés, 100 
köbméter salaklerakás, ócskavas gyűj-
tés. 

A szegedi csoportok közül példaadó 
munkájukkal különösen kitűntek a sze-
gedi Kommunista Párt munkásai, a 
rendőrség, a tűzoltóság és a köztiszta-

hivatal emberei. 
- o — 

sági 

Színház s-: Művészei 
Diákok a Nemzeti Segélyért 

Vasárnap délután a városi zene 
iskola dísztermében a szegedi fiugiin" 
náziumok és a Szent Erzsebet leány* 
gimnázium komoly és hangulato5 

előadást rendezett a Nemzeti Segély 
javára. Az előadást a Szita/József által 
vezetett fiu népdalkórus nyitotta meg. 
Az igazi magyar népi szellemet egyéb-
ként nagyszerűen képviselte még egy 
mesejáték is. A vegycskar áltat előadott 
Bartók: Spártai gyermekkara pedig 
igen jól mutatta meg, mint lehet a 
népművészetet niagas művészetté emel-
ni. Különösen kitűnt a műsorból Oör-
genyi Edit tehetséges és művészi nivón 
mozgó szavalatával. Komoly képessé-
geket árult el Prónafatvy Éva és Rengey 
Béla zongorajátéka, továbbá Karucz 
Melinda tiszta csengésű éneke. 

Nagy tetszéssel táncolt Gombos Mária, 
Szablya Hedvig ügyes előadásában Liszt 
második rapszódiájára. Igen kedves volt 
Kakuszi Gitta és Sebők Erzsébet balett-
jelenete, akis MüllerZsuzsa kíséretével. 

A Nemzeti Segély áldozatos 
munkáját Kecskés Márta méltatta köz-
vetlen szavakkal. Az előadás lelke 
egyébként a cserkészbábszinház veze-
téséből is jólismert Matók György volt, 
aki most a konferanszié szerepét töl-
tötte be. 

Az egész előadást csak dicséret illet-
heti, mert a szegedi diákság megmutatta, 
hogy tud színvonalas és magyar műsort 
adni. 

Mozik műsora: 
Korzó Mozi: 
Ma és mindennap bemutatjuk Judy 

Garland és Mickey Rooney zenés víg-
játékát „Nem gyerekjáték." 

Széchenyi Mozi: 
Ma „Kisért a mull". Egy nagy szere-

lem története. Fősz. Michel Morgan, 
Belvárosi Mozi 
Ma és mindennap: „Az áldozat" 

Főszereplők Pierre Blancbar és Vivian 
Románcé. 

Anyakönyvi hirek 

Szeged Városi Színház 
Igazgató: Dr Bárányi János 

MűsorJ 
Szerdán, csütörtökön 6 órakor mun-

kaselőadás Kadnólhy Éva felléptével: 
V I K T 6. R I A 

Operett 3 felvonásban. Helyárak 2 P-
től 12 pengőig. 

Péuteken, szombaton,, vasárnap, 
hélfőn, kedden : T a t á r J A r A s . Ope-
relt 3 felvonásban. 

Vasárnap, 15-én délután 3 órakor 
Radnóthy hva felléptével: S z t f k l k 
n z a s s z o n y . 

Az elmúlt héten született 23 fiu és 10 
leány. 

Házasságot kötőitek: Schappesz Fri-
gyes Németh Annával, Hamar Zoltán 
Trényi Ibolyával, Rajta János Zakariás 
Olgával, Kelemen László Báló Olgával, 
Jónai Ferenc Tolnai Margittal, Kovács 
József Gombos Arankával, Martonosi 
imre Komjáthy Ilonával. Gaszner 
László Hajdú Ilonával, Várhegyi Imre 
Benedikt Margittal, Fürbacher József 
Ágoston Veronikával, Láng László Fa-
ragó Etelkával, Berta József Hegedűs 
Etelkával, Görög András Demeter Idá-
val, Mátyás András Papp Ilonával, 
Gsikesz Lajos Csala Hedviggel. 

Elhaltak: özv. Fullmann Miklósné 
69. Wcibei Viktória fcO, Szögi Benjá-
ininné 34, Lengyel Lajos 79, K. Kiss 
Irén 15, Szűcs József 63, Börcsök Jó-
zsef 60, Borbély József 61, Ökrös Fe-
rencné 51, Erőss Anna 57, Gácser An-

j tal 71, özv. Dobó Istvánné 85, Özvegy 
András 25, özv. Jéhn Józsefné 55, Kiss 
József 17, Lipozsenlsils István 34, özv. 
Seunig Károlyné 86, Törzsmagi István 
38, Svende Zsuzsanna 3, dr. Dus Zol-
tán 37, özv. Halál Istvánné 57, Perneki 
Sándor 65, Ábrahám József 9, Lucza 
Istvánné 17, Nyári István 62, Farkas 
István 57, Kertész János 61. özv. Schön-
berg Jakabné 77, özv. Tóth Gergelyné 
87, Schrütler Ida 24, dr. Keresztes Mi-
hályné 25, Hajdú József 79, Sztankó 
Józsefné 59 éves korában. 

Jolarban levő parasztkocsi hasas 
vagy fejőstehénért elcserélhető. Kis 
kundorozsiua. Kossuth L.-u. 72. 

— A Magyar Demokratikus Nők 
Szövetségének tegnapra megbeszélt és 
elmaradt ósszvczelőségi ülését nia dél-
ulán 6 óra ;or tarljuk meg. A tárgy 
fontosságára való tekintettel, a vezető-
ségi tagok megjelenése kötelező. 

Jöjjön az akkord-bért 
Legsúlyosabb problémájuk UH H 

dolgozóknak a munkabér gyökeres 
rendezés©. Minden érdekképviseleti 
szerv foglalkozik ezzel a kérdéssel 
a maga érdeke szerint. Igy a mén* 
nökök és gyárosok együ'tes érte-
kezlete is, amit a mult hét szom-
batján tartottak meg és megtepően 
béremelést javasollak. Vállozn tk az 
idők. Ma egyes munkáltatók érde-
ke, hogy emelkedjék a munkahét! 
és ezáflal indokolt legyen az árak 
őrült rohanása mind magasabbra, 
Bór joggal kérdezheijük, az ala-
csony nyersanyagár és szégyentel-
jes munkabéreken készült meglevő 
árut mi emelte szinlc csillagászati, 
magasságokba. A munkabéreméiért 
javaslatnak ilyen szándékai lehet-
nek. 

Az öntudatos munkások nem já-
rulnak hozzá, hogy a semmittevők 
és a munkáltatók kegyeltjei ugyan-
olyan fizetést élvezzenek, mint a 
többtermelést SZÍVÓS kitartással 
végző munkások. Rendezzük a bé-
reket, mert rendezni kell, de ugv, 
hogy aki dolgozik, azt munkája 
eredményeként jól dijazzák. 

Az, alti munkájával elősegíti, 
hagy minél lübb áru és érték te-
remtődjön meg: nrszágépilő mnn-
kát végez és legyen meg a jutalma. 

Az njjáép'lést csak ugy Indjak 
megvalósítani, ha minél tSbbel ter-
melünk és aki ezt végzi, rsak az 
érdemel bersüleles munkája után 
becsületes munkabért. Legyen ak-
kordbér rendes alapbérrel, hogy, 
érdemes legyen valóban fokozni a 
termelést. A magasabb teljesilméay 
emberibb életmódot biztosítson a 
dolgozók számára. 

Meg kell valósítani a prémium-
rendszert. Nc csuk a részvénye--, 
az igazgalóság és a tulajdonos < 
vezze a termelésből eredő ha •• 
not, hanem minden dolgozó, a i 
szorgalmával elősegilcttc. 

Igy érhetjük cl, hogy a ninnk.. . 
jókedvvel és munkaszercleltel vé-
gezze el, ami ráhárul az njjáépilés-
ből. 

A szorgalmas munkából szármar í 
minden hasznot élvezzék azok i*. 
akiknek a megfeszített munkájáh 1 
jön elő. 

Komócsin Mihály. 

— Expresszlevelet is lehet küldeni 
Budapestre. Az MTI jelenti Budapest-
ről: A posta vezérigazgatósága közli, 
hogy julius 9-től Budapestre szé.lő levél, 
postai küldemény, postai utalvány és 
postai csomagokat expressz fel lehel 
adni. Az expressz díjszabás 10 pengő. 

S P O R T 
Pluhár Istvánt igazolták 

(Budapest, julius 10.) A MTI jelenti* 
Az egyik igazolóbizottság leigazolta a 
fasiszta szellemű volt Országos Sport 
Központ előadóját, az ismert rádió-
közvetitőt és újságírót. Pluhár igazo-
lása feltűnést kelt 

Tűzoltók -Politikai rendőrség (nt-
ballmérkizé* lesz szerdán fel 7 órai 
kezdettel a Hunyadi-téri'pálván. 

tzeneíek 
Jelentkezzék a íehérkabátos fialaf-

ember a szénügyben sürgősen. Li-
lioni-u. 14. 

Dr. Ilajdu Béla szegedi ügyvéd 
működését Zrinyi-u. 2. szám aluli 
folytalja. Felhívja mindazokat, akik 
Zrinyi-utca 2. szám alatti vagy Való-
rla-tér 12. (Darvas-ház) emeleti utolsó 
két szobájában veit gcttóbcll laká-
sáról könyveket, bútorokat, ruhákal 
és egyéb holmikat vittek cl, hogy eze-
ket adják vissza. Aki ilyenekről tud, 
szíveskedjék vele közölni. 

Ilélfőn reggel a Mars lécen orosz 
katonától veit 371. szánni bordó ke-
rékpárt aki mcgvellc, kérem vissza-
hozni, az árát megtérítem. Újszeged, 
Tárocaló-u. 7. 


