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ból készült olcsó és ízletes táp-husieves 

konzervek minden fűszeresnél. 
Vendéglők, éllermek részére 

külön csomagolás. 

í k c . í , t ? ; s z e r e d a i , 

Cserzy Mihály-u. 3. — Kárász-u. 10. 

Megkezdték Szegeden 
ez elkoiszoIS rátííókészii-

fékek vsszaadását 
Elsőnek Dénes elvtárs polgár-
mester kapta vissza a rádióját 

(Szeged, szeptember 5) A rend-
Őrség ma délelőtt megkezdte az ősz-
szel beszolgáltatott rádiók kiosztását. 
Az első ilyen rádiót tegnap már meg 
Is kapta »Szeged első munkása*, Dé-
nes Leó elvtárs, polgármester, akinek 
rádiókészülékét a jobboldali kormány-
zat még 1942 nyarán elvette, mert 
politikailag megbízhatatlannak tar-
totta. 

A rádiók kiosztásával kapcsolatban 
a rendőrség felhívja az érdekeltek 
figyelmét, hogy a rádiók kiadása a 
politikai osztály javaslala szerint tör-
ténik és mindenki megkapja a rádió-
ja I, aki cílen nem folyik rcrídőrségt 
eljárás. Ne zaklassa tehát senki a 
rendőrséget rádióügyekkel, minden-
kire sor kerül, zaklatással csak a 
rendőrség munkáját késleltetjük és 
csak későbben kapjuk meg a rádiót. 
Mindenki névreszóló idézést kap, 
amelyen rajta lesz, hogy hol és mi-
kor veheti át az idézőlap felmuta-
tása mellett a rádióját. Tehát csak 
tf.relem, egy pár nap és újra min-
denki vigan rádiózhat. 

Fia bünperének 
tárgyalásán letartóztattak 

egy törvényszéki 
tanácselnököt 

Budapest, szeptember 5. (Saját tudó-
sítónk telcfonjelentése) Dr. Straub Sán-
dor törvényszéki tanácselnököt fia bün-
bünperbnek tárgyalásán letartóztatták. 
Fia, Straub Walter Sándor egyetemi 
hallgató eilen ugyanis az volt a vád, 
hogy az SS kötelékébe lépett, annak 
idején több bűncselekményben vett 
tevékeny részt és az üldözötteket a 
Szent Jslván-köruti nyilasházba kisérte, 
A vádlóit mindent tagadott és a tanu-
ként kihallgatott apja is mindenben 
megerősítette fia védekezését. Az apát 
a tanukiiial gatás közben letartóztatták. 
Kiderüít ugyanis, hogv internálták 
azért, mert a Szent István-köruli nyi-
iasházban lakott és akkor is ottma-
radt, amikor a nyilasok minden lakót 
eltávolítottak, tehát csak nyilas szem-
pontból egészen megbízható személyek 
maradhattak olt-

A Kommunista Párt 500 ezer pengőt folyósított 
a kistisztviselők elmaradt fizetésének kiutalására 

A párt intézkedett, hogy ez a fennakadás a jövőben ne történhessék meg 

(Szeged, szeptember 6) Jelentette a 
Délmagyarország, hogy szerdán délelőtt 
a Kommunista Párt Kálvin-téri szék-
házában értekezlet volt az állami tiszt-
viselők elmaradt fizetésének ügyében. 
Az értekezleten megjelentek a törvény-
szék, az ügyészség, a fogházak, az ipar-
felügyelőség, a háziipari felügyelőség, 
a tanügyi tisztviselők és más hivatalok 
személyzetének képviselői. Az értekez-
let megállapította, hogy a tanügyi tiszt-
viselők illetményeinek kivételével fél-
millió pengőre volna még szükség, hogy 
az elmaradt fizetések kiutalhatok le-

gyenek. 
A Magyar Kommunista Párt sze-
gedi szervezete nyomban felaján-
lotta, hogy rendelkezésre bocsátja 
ezt az összeget addig, amig az 
illetményhivatal a pénzt kiutalja. 
A tanügyiek fizetésének problé-
mája ugy oldódott meg, hogy 
pártunk közbenjárására a pénz-
ügyigazgatóság átutalt három-
millió pengőt, további hatmillió 
leküldése iránt pedig érintkezésbe 
léptek az állami illetményhiva-

tallal. 

A további fizetési zavarok elkerülés® 
végett az értekezlet elhatározta, hogy 
két megoldást ajánl az illetményhiva-
talnak. Az első megoldási mód: minden 
hivatal maga számfejti illetménylistáját, 
felküldi Budapestre és az illetmény-
hivatal erre kiutalja a pénzt. A máso-
dik: állítson fel az illetményhivatat ki-i 
rendeltséget Szegeden és egy összegben 
küldje le a tisztviselők fizetésőre szük-
séges összeget. Ezeket a megoldási mó-
dozatokat pártunk felterjesztette Buda-
pestre. 

- O Q O — 

Reakciós merénylet Józan Miklós 
erdélyi unitárius püspök ellen 
(Kolozsvár^ szeptember 5) Ko-

lozsvári jelentés szerint az augusz-
tns 23-iki román fclszahadllási Ün-
nepség évfordulójára külön, névre 
szóló meghívót küldtek dr. Józan 
Miklós unitárius püspöknek Is. Az 
ünnepség nlán két férfi és nő kö-
vette a püspököt és megkérdezte, 

hogy mert elmenni az ünnepségre. 
Később a két térti lakása kapujá-
ban megtámadta és ütlegelni kezd-
te a püspök arcát, majd1 n>eIIbe-
rágták. Az egyik lérli őrködött. A 
püspök az ütlegcktől összeesett, 
majd' nagynehezon lakásába ván-
szorgott, ahol kezelésbe vették. 
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Állandó műsor: 

Reggel 7 30-tól 8 óráig: Hanglemezek, 

közben hirek. 

Délben 12 30-tól 1 óráig: Hanglemezek, 

közben hírek. 

Este 7-10-kor: Hirek. 

Csütörtök, szeptember 6. 

Este 7: Hanglemezek, 710: Hirek, 
7 20: A Nemzeti Segély negyedórája. 
Tartja: Sánta Józsefné, '745: Hang-
lemezek. 

Péntek, szeptember 7. 
Este 7: Tánciemezek, 7 10: Hirek, 

7'20: Magyar nótákat cnekel Szűcs Sán-
dor, kiséri Konstantin Pista és cigány-
zenekara, 745: Müvészlemezek. Kossi-
ni: Semiras nyitány (New-yorki filhar-
monikusok, vezényel Toscanini). 

Szombat, szeptember 8. 
Este 7: Hanglemezek, 710: Hirek, 

7 20: Magyar Nók Demokratikus Szö-
vetsége : „Asszonyok tanácsadója". Tart-
ja : Kurucsev Sándorné. 735: Művész-
lemezek: Wagner: Tannhauser, nyi-
tány (Amsterdami Koncertgebour zene-
kara, vezényel Mengelberg), 8: Szóra-
koztató hanglemezek. 

Építsük ujjá a szegedi állami 
gyakorló gimnáziumot 

Többmillió pengő szükséges a bombázássujiotta 
épület tetőzetének, kiégett tornatermének és egyéb 
épületeii részeinek helyreállításához, de eddig csak 

250,000 pengőt utaltak ki 

(Szeged, szeptember 6) A háború 
pusztításai Szegedet megkímélték a na-
gyobb károktól, eltekintve a hidak fel-
robbantásától és néhány épület lebom-
bázásától: A súlyosan sérült épületek 
közé tartozik az állami gyakorló gim-
názium, amelynek tetőzete teljesen el-
pusztult, emeleti termei erősen meg-
rongálódtak, tornaterme kiégett. Az 
idén már megkezdődik a tanítás az 
állami gyakorló gimnáziumban, de 
korlátozott keretek között, mert csak 
a földszinti termeket lehet használni 
A két hónappal ezelőtt megejtett kár-
becslés alkalmával két és félmillióban 
állapitolták meg azt az összeget, amiből 
az épületet ujjá lehetett volna épiteni. 
Akkor azonban csak 250.000 pengőt 
utalt ki ebből az összegből az állam s; 
ez a pénz az építőanyag beszerzésére! 
sem lett elég, ma pedig már a kétsze-
rese sem lenne elegendő a két és fél-' 

milliónak. 
Az épületet pedig még az esős év-

szak beállta előtt feltétlenül tető alá 
kell hozni, mert az eső és télen a hó 
csak fokozhatja a károkat. A Magyar 
Kommunista Párt magáévá tette az 
újjáépítés ügyét és az intézet igazgató-
jával, Firbás Oszkár elvtárssal az éten, 
mindenképpen azon van, hogy még az 
ősz folyamán megkezdődjön az építke-
zés. 

Ebbe az iskolába járt szegedi diák 
korában Rákosi Mátyás elvtárs, aki 
legutóbbi szegedi látogatása alkalmával 
igen melegen emlékezett meg egykori 
nevelőintézetéről. Pártunk mindent el 
fog követni az illetékes kormányténye-
zőknél, hogy a szegedi közoktatásnak 
ez a fontos fellegvára ismét teljes 
egészében meg tudjon felelni hivatá-
sának. 

— O Q O — 

n Szakszervezeti Tanács a választási 
egységre szólítja fel a munkásokat 

(Budapest, szeptember 5) A Szak-
szervezeti Tanács választmányának 
utolsó ülésén Marton János minisz-
teri osztálytanácsos beszámolt orosz 
benyomásairól és a magyar-orosz ke-
reskedelmi szerződésről. Kossá főtit-
kár a vidéki szakszervezetek kiépí-
téséről beszélt, majd a szakszerve-
zeti oktatás kiépítésének fontosságá-
ra hívta fel az egyes szakszervezetek 
figyelmét. A Szakszervezeti Tanács 

a román, jugoszláv, és osztrák szak-
szervezetekkel való kapcsolatok mél-
tatása után a Szakszervezeti Világszö-
vetségnek párisi kongresszusával fog-
lalkozott. Felhívta a magyar küldött-
séget., hogy foglaljon állást a szak-
szervezeti egység mellett. Végül el-
határozta, hogy minden szakszervezet 
felhívással forduljon tagjaihoz a vá-
lasztásokkal kapcsolatban és a dol-
gozókat egységre szólítsa lel. (MTI) 

Francfországboi hazaengedik az összes 
magyar hadifoglyokat, internáltakat és 

deportáltakat 
(Páris, szeptember 6) A francia rá-

dió csütörtök reggeli adásában beje-
lentette, hogy az amerikai hadsereg 
hivatalos lapja szerint 

a Franciaországban található ösz-
szes magyar hadifoglyot az ameri-
kai hatóságok még szeptember hó-
nap /olyamán hazaszállítják Ma-

gyarországra 

Ettől a rendelkezéstől függetlenül, 
már intézkedés történt a Franciaor-
szágba szakadt politikai és faji elhur-
coltak hazaszállításáról is. Illetékes 
szövetséges hatóságok bejelentése sze-
rint körülbelül két héten belül mintegy 
700 ilyen elhurcolt magyarból álló cso-
port érkezik meg Dudapestre 

oOa 

H I R E K 
Szolgálatos gyógyszertárak 

K. Keresztes Ilona, Szent György-
tér 6., Frankó Andor, Dugonics-ter 1.,. 
Surjányi József, Kossuth Lajos-sugár-
ut 31. 

—oOo-

— A volt hadaprödlskolák növen-
dékei beiratkozhatnak a gimuázinniba. 
Budapestről jelentik: Az a tanuló, aki 
az elmúlt iskolaévben honvédhadapród 
növendék volt, tanulmányait gimná-
ziumban folytathatja, de csak abban az 
esetben, ha magánvizsgát tesz abban az 
iskolában, amelybe az 1945'4'A iskolai 
évben beiratkozott. Addig csak feltéte-
lesen lehet tanuló. (MTI.) 

— Sakkot kérnek a beteg hadifog-
lyok. Az 5 számú szegediVöröskereszt-
kórház beteg hadifoglyai kéréssel for-
dulnak Szeged város lakosságához. Arra 
kérik a közönséget, hogy juttassanak 
számukra legalább egy sakkot, hogy 
elszórakozhassanak vele. A sakk árát 
hajlandók megtéríteni is. Mi is felkér-
jük a város nemesen gondolkozó kö-
zönségét,hogy teljesítse a beteg hadifog-
lyok kérését és tegye könnyebbé nekik 
a betegség nehéz napjait. Címük: 5. sz. 
Vörörkereszt-kórház, Arany János-utca 
III. emelet G és 7. szeba. 

— Foglalkoztató műhely a Nöszövct-
ségben. A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége szeptember 3-án megnyitotta 
foglalkoztató mübelyét, amelyben női 
ruhavarrást, női és férfi fehérnemű-
varrást, kötöttruhák, retikülök, sálak, 
kesztyűk,sport harisnyák, gyermekruhák 
slb. elkészítését és összeállítását vállal-
ják. Szegényebb munkásasszonyoknak 
hozott anyagból kiszab és tanácsot ad. 
A műhelyvezető : Gálné Aczél Mária 
és Landesbergné Schiller Ilus. Szeged, 
Tisza Lajos-körut 57, I. em. 

— Az njszegedi lourdcsi barlangnál 
az elmúlt évekhez hasonlóan szep-
tember 8-tól 12-ig este 5 órakor áj-
tatosság lesz a szokott módon. 12 éfl[ 
reggel fél 7 órakor, jó idő esetén 
kinn lesz a szentmise, úgyszintén 
9 órakor is. Minden máriatisztelőf 
szeretettel vár a liget fehér Madon-
nája. 

— A magyar széntermelés csúcs-
teljesítménye. Budapestről jelenlik: 
Az iparügyi minisztérium széuosztá-
lvának közlése szerint a magyar szén-
bányászat pénteken, augusztus 31-én 
az ország újjáépítésének kezdete óla 
csúcsteljesítményét érte el. A napi 
termelés ugyanis 1047 vagon volt. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége felhívja tagjait, hogy az ese-
dékes tagdijakat mielőbb fizessék be, 
valamint a kétpengős tagdijat tetszésük 
szerint szíveskedjenek valamennyivel 
felemelni. 

x Orvosi hir. Dr. Schrölter Hen-
rik bőrgyógyász, urológus rendel Szt. 
Miüály-utca 1. szám alatt. (Fodor-utca 
sarok.) délelőtt 8-10-ig, délután 3 
órától 5 óráig. 

x A MaDISz njszegedi csonortja 
7-én délután 7-kor vezetőségválasztó 
közgyűlést tart. A tagok pontos meg-
jelenését kérjük. Javaslatokat a kerületi 
székházba Írásban kér|ük benyújtani 
(Újszeged, Főfasor 55.) 

— A korrepetáló és önképző ískol* 
Oroszlán-utca 4, III. 4. (városi bérház) 
dr. Rosenbergné Grünwald Klára gyors-
és gépiró szakiskolája. Tanerő: Fuchs, 
Borbála. Tanfolyamok megkezdődnek 
Beiratkozás délelőtt 9—12-ig, délután 
3-6 óráig. 


