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Tüntetésre készülünk!
Aki hosszabb idő óta figyeli a dolgozó tömegek hangulatát,
megállapíthatta, hogy a tömegek körében az elégedetlenség és türelmetlenség' nem
múló hangulat; jelenség. Az utolsó
hetek eseményei közül kétségkívül a
legjelentősebbek, azok a küldötlségjárások, amelyek Budapesten, Szegeden
és az ország nagyobb városaiban zajlottak le. A küldöttségjárások lefolyása,
-a résztvevők viselkedése, az elégedetlenség és türelmetlenség fokozását tükrözik vissza. Valljuk meg őszintén, hogy
•<ez az elégedetlenség nem alap nélkül
való. Ellenkezőleg, Az árak emelkedése, egyes kormányszervek, igy elsősorban a közellátási kormányzat tehetetlensége szinte provokálólag hatnak a
"nyomorúsággal küzdő dolgozókra. Amikor jogosan az árak letörését-, a fontos
élelmezési és szükségleti cikkek biztosítását,, a spekulánsok elleni drasztikus
intézkedések foganatosítását követelik a
magyar dolgozók, fent és lent egyfortimán tehetetlenséggel találkoznak. Közismert dolog, hogy. a statáriális intézKedések bevezetése után is már csak
nevetni tudnak az emberek, ha a sokszor hangoztatott akasztásról hallanak.
Az illetékes igazságügyi szervek — lega l á b b is eddig — tehetetlennek bizonyultak a forintrontókkal szemben, nem
szólva azokról az esetékről, amikor
szándékosan elszabotálták a miniszteri
rendelkezéseket. Azok
a munkások,
akik akár küldöttségjárás alkalmával
nallották a közellátási kormánybiztos
főispáni ur ide meg amoda küldött táv,Futait, színién c* ~k mosolyogni tudnak
9 tehetetlenség ilyen formájú megnyilatkozásán. Minden dolgozó nő tudja
Szegeden, hogy a főispán távirata anynyit ér, mint süketnek a jóreggelt. A
Táviratokból még nem lesz burgonya,
fa vagy olcsóbb ár. Joggal követelik a
dolgozó tömegek, hogy a főispán ur a
távirat-politika helyett végre cselekvő
készségéről tegyen tanúbizonyságot. Ne
sajnálja a fáradtságot, üljön be az autóba és maga nézzen utána, kinek
vagy kiknek a tehetetlensége
vagy
szándékos s zabotázsa miatt olyan nehéz
a szegedi dolgozók helyzete.
A dolgozók hangulatát jellemző türelmetlenségre a politikai válság,
a
tárgyalások elhúzódása ugy hatnak,
mintha olajat öntenének a tűzre. Különösen a politikailag öntudatosabbak, iskolázottabbak jól látják, hogy a) tárgyalások elhúzódása a gazdasági reakció
malmára hajtja a vizet. A huzá-vonából
arra következtetnek a magyar gazdasági élet hiénái, hogy nyugodtan űzhetik tovább n dolgozók kiszipolyozását.
Hiszen még itt Szegeden is találkozunk
olyanakkal, akik azt mondják, nem értik, miért követelőznek a dolgozó tömegek, mikor a helyzet állandóan javul és mindenhez hozzá lehet jutni.
Persze, arról megfeledkeznek, hogy még
a1 legfontosabb szükségleti cikkek ára
is elérhetetlen magasságban áll a fizikai vagy szellemi munkás keresete, a
kisparaszt anyagi lehetőségei ferett.
Nem értik a türelmetlensége.t és próbálják ugy magyarázni, mintha 'ázitanák a dolgozókat, szítanák az elégedetlenséget és türelmetlenséget.
Nem
veszik észre vagy nem akarják észrevenni, hogy a munkásnak, tisztviselőnek, kisparasztnak elég csak egy pillantást vetni a kirakati árakra és megtapogatni a pénztárcáját, máris feltör
benne a méreg. A sok összegyűlt keservet senki sem tudja a . végletekig
magában tartani. Ha nem akarják az
urak észrevenni, hogy a türelem szélső
határáig érkeztünk el, kénytelenek leszünk élesebb formában tudomásukra
hozni.
Tüntetésre készülünk, erőnk biztos
tudatában jogos, igazságos követeléseinknek,-türelmetlenségünknek és elégedetlenségüknek akarunk hangot adni. Szombaton délután a belvárosi utcákat el fogják önteni a szegedi dolgozók fegyelmezett csapatai. Ez a tüntetés nemcsak a mi ügyünk, kommunistáké, hahem mindenkié, aki elégedetlen az árakkal, aki türelmetlen az egyes
kormányzati tényezők
tehetetlensége
miatt. A drágaság elleni tüntetésen ott
kell lenni a munkásoknak, a dolgo-
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zó asszonyok ezreinek, akik tehetetlenül, szitkozódva veszik fel az alacsony
béreket. Elkeseredve gondolnak a hideg tűzhelyre, az üres kamrára, a ruha, a cipő nélkül hideg szobában fagyoskodó gyermekekre. A drágaság ellen tiltakozik a kisparaszt, aki sokszor azt gondolja, megáll- az esze, ha az
alacsony mezőgazdasági árak és a horribilis ipari árak közti különbségre gondol. A tisztviselő, a szabad foglalkozású
értelmiségi éppen ugy szenvedő alanya
a mai gazdasági helyzetnek, mint az
ipari munkás, vagy a kisparaszt. Nem
igaz, hogy volna -tisztvisslő, tanító,
tanár vagy- orvos, vagy akár egyetemi
tanár is, akinek nem volna a vérében,
hogy a mai helyzet tarthatatlan, azon
sürgősen változtatni kell. A tüntetők
sorában uj szint és lényeget fog jelenteni a kiskereskedők csapata. A
munkást a termelés köztem zsákmányolják ki a tőkések, a kiskereskedőről
a készáru eladásánál akarják a bőrt lehúzni. Mindenki, aki munkával akarja
ebben a városban- a családja boldogulá-
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sát lehetővé tenni, egyformán érdekelve
vani a szombati drágaság elleni tüntetés sikerében.
Mit akarunk tulajdonképpen a tüntetéssel elérni? Azt, hogy végre vegyék
tudomásul a minisztériális hatalmasságok, hogy a dolgozók helyzete tűrhetetlen. Itt az ideje, hogy végire beváltsák Ígérgetéseiket. Tüntetésünkkel a
legnagyobb aktivitásra akarjuk serkenteni Szeged város élelmezéséért elsősorban felelős közellátási kormánybiztosfőispán urat. A sokrétű és különböző
politikai beállítottságú szegedi
dolgozók egységesen követelik olyan bajoknak az orvoslását, ami mindnyájunk
testében egyformán belevág, a drágaság letörését, a közellátási kormányzat
tehetetlenségének
megszüntetését, a
gazdasági rend ellen vétők szigorú megbüntetését.
Vannak, akik féknek a szombati tüntetéstől. Suttognak és rémhíreket terjesztenek felfordulásról, ziir-zavarról és
egyebekről. Ezek az urak, akiknek
többsége a belvárosi kávéházakból ke-
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rül ki, a tüntetésből rendőri ügyet szeretnének csinálni.
Lekicsinylik és lenézik a népet, •
dolgozókat, azok politikai képzettségéti
és öntudatát. Ugy vélik, ha már anynyira elkeseredett és türelmetlen a nép,
hogy hangos, tömeges felvonulással bizonyltja, akkor a leghelyesebb volna- a
rendőrséget igénybe venni, hogy elkerüljünk minden bajt és kellemetlenséget. Ezeknek az uraknak a soraikban
található ijedős kishitüeknek azt válaszoljuk, hogy feleletet majd szombaton
kapnak, amikor öntudatos, szervezett,
fegyelmezett tömegek vonulhak fel. Jól
tudjük, a -reakció a maga elemeit megpróbálja a tüntetők fegyelmezett sorai
közé csempészni, ezeket a provokátorokat lefüleljük és eltávolítjuk. Szeged
dolgozói jól tudják, hogy a legkisebb
zür-zavar, fegyelmezetlenség, egyetlenegy kirakati ablak betörése csak a reakció javát szolgálná. A zűrzavar és fegyelmezetlenségre szító provokátorokat
— ha akadnak ilyenek — az öntudatos
dolgozók eltávolítják sorátkból.

Tildy Zoltán köztársasági elnök
ünnepélyesen megnyitotta
a szegedi könyvnapokat
Az elnök — a polgármester k é r é s é r e — Ígéretet tett, h o g y a p é n z ü g y miniszterrel megbfes^éii' c. s z t g e d i hid sürgős felépítésének költségeit
(Szeged, decemberi 10.) Kedden délelőtt Tildy Zoltán köztársasági elnök
részvételével kezdődött meg a budapesti
könyvkiadók é s a Magyar írószövetség
által rendezett szegedi könyvhét. A köztársasági elnök délelőtt 11 órakor különvonattal érkezett meg Szegedre. A
fellobogózott nagyállomáson már jóval
előbb gyülekeztek a szegedi iskolák tanulói és a különböző küldöttségek. Megjelent a varos vezetősége is dr. Pálfy
György főispánnal, Dénes Leó elvtárs
polgármesterrel é s dr. Antalffy György
elvtárs helyettes polgármesterrel az
élen. örley Zoltán vezérőrnagy a honvédség, Diczfalussy Ferenc vezérőrnagy
pedig a rendőrség- tiszti küldöttségével
jelent meg. Az orosz városparancsnokság részéről Ignatyeff
városparalncsnokhelyettes vett -részt a fogadáson néhány
szovjet tiszttel együtt. Kivonultak a demokratikus pártok kiküldöttei is. A Magyar Kommunista Párt részéről
Tombácz Imre elvtárs nemzetgyűlési képvisslő fogadta az államelnököt. Résztvettek a fogadáson a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének küldöttsége is.

Fogadtatás a vasuii
állomáson
Az állomás kijáratának két oldalán
a leányiskolák ifjúsága sorakozott fel,
előttük pedig a katonazenekar és honvéd díszszázad. Tizenegy óra előtt néhány perccel felharsant a vigyázzt jelző kürtszó, majd a katonazenekar a
Himnuszt kezdte játszani. A köztársasági elnök néhány kocsiból álló különvonata a Himnusz hangjai közben futott be ae állomásra. A harmadik kocsL
ból .elsőnek két testőrtiszt szállt ki, utánuk Papp-Kökényesdy
Sándor testőrtábornok, majd Tildy Zoltán köztársasági
elnök lépett le a kocsiból Jékely László
miniszterrel. A város vezetősége nevében Dénes Leó elvtárs polgármester köszöntötte közvetlen szavakkal. Köszönetét fejezte ki, hogy fáradságot nem
kiméivé Szegedre jött és
üdvözölte,
mint a város díszpolgárát. A polgármester szavai ulán a Szegedre érkezett irók
nevében Heltai Jenő, az írószövetség
elnöke fogadta az államfőt. Köszöntötte Móra Ferenc városában és hangsúlyozta, hogy a magyar demokráciának
az irodalom egyik legerősebb és legnagyobb fegyvere. Heltai Jenő
Ígéretet
tett arra-, hogy a magyar irók ezt a
fegyvert mindig becsülettel is fogják
-forgatni.
Tildy elnök ezután elvonult a honvéd díszszázad előtt. Mielőtt az állomást

elhagyta, egy pöttömnyi kis magyarruhás kisleány; Nagypál Erzsike, a köztisztasági üzem művezetőjének kisleánya nyújtott át virágcsokrot Tildy Zoltánnak. Végül a főispán a megjelent
küldöttségeket mutatta be a köztársasági elnöknek, majd az állomásépület-

ben végig felsorakozó középiskolás diák.
ság éljenzése közben távozott.
Az államfővel érkezett Szegedre
Nagy Miklós kultuszál'lamtitkár, Ortutay Gyula, a magyar rádió elnöke és
Lévay
András a londoni magyarok
egyesületének elnöke is.

A könyvnap színhelyén D é n e s Leó
és Barabás Tibor üdvözölte a z elnököt
Az állomásról a Hungária-szállóhoz
hajtattak a könyvnapok megnyitására.
Itt a rendőrzenekae eljátszotta a Himnuszt, makl a város nevében Dénes Leó
elvtárs polgármester köszöntötte Tildy
Zoltánt és vázolta a kön-yvnapok jelentőségét.
Az irók nevében Barabás Tibor, az
írószövetség főtitkára szólalt fel. Beszédében többek között a következőket
mondta:
— Nem igaz, hogy az irók hallgattak és nem igaz, hogy hallgatnak. E
karácsonyi könyvek az ellenkezőjét bizonyítják. Az irók készek rá, hogy egész
szivükkel a nép ügye mellé álljanak,
mert ez művészetük erkölcsi és esztéti-

kád parancsa, készek arra, hogy minden,
tehetségükkel népük igazi lelkét kifejező müveket alkossanak. De ezek az uj
müvek csak a néppel való teljes összeforrásból születhetnek. Mindeh vágyunk, hogy demokráciánk féjlődése
mielőbb könyvet adjon a dolgozók kezébe. Könyveket, amelyek méltók Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady
és József Attilái s megannyi nagy írónk
és költőnk szelleméhez.
— Az ön személyében) a nép és irodalom találkozásának nagy kezdeményezőjét látjuk. S amikor arra kérem
köztársasági elnök urat, hogy nyissa
meg a szegedi könyvnapokat, kérjük,
fogadja
fáradságáért,
útmutatásáért
tiszteletünket, hálánkat, szeretetünket.

Tildy: Könyvel kell vásárolni magyarok!
Tildy Zoltán köztársasági elnök a
könyvnapokat

megnyitó

beszédében

hangoztatta, örömmel jött Szegedre,
mert tudatában van annak, hogy a
magyar újjáépítés jelentős állomása
ez

a

—

könyvnap
Mi

és

kiállítás.

szabad Magyarországot

aka-

runk — folytatta a köztársasági elnök.
— A politikai szabadság semmit n e m
ér, ha g a z d a s á g i l a g n e m s z a b a d o k az
emberek. Minden olyan
szabadság,
amely n e m nyugszik az étet szilárd
f u n d a m e n t u m a i n , e l s ö p ö r h e t ő e s elvehető az emberektől,
tól, nemzetektől.
— A nemzetnek

társadalmak-

a maga

egészében

fel kell e s z m é l n i e a r r a a h a t a l m a s
feladatra, ami reánk vár, h o g y
tehetővé t e g y ü k a m a g y a r szellem teljes
kibontakozása*, őszintén
megmond o m , h o g y amikor művészekkel, írókkal beszéltem problémáikról, s tudom á s t szereztem arról, hogyan élnek,

valgy é l t e k a m a g y a r szellem, m ű v é szet, t u d o m á n y ,
irodalom
emberei,
mély szégyenérzés keletkezett
benn e m . És ezt s z e r e t n é m az e g é s z m a gyar társadalom figyelmébe ajánlani,
n e m n y u g o d h a t u n k bele abba, h o g y
nemzetünknek ezek az értékei segélyekből éljenek. N e m
nyugodhatunk
bele abba, h o g y azok az e m b e r e k ,
akik felemelkedtek az élet m a g a s csúcsaira és a szellem világában élnek,
viaskodnak önmagukkal,
problémáinkkal g y ö t r ő d v e h o z z á k ki az élet
l e g n a g y o b b értékeit a felszínre, kényt e l e n e k l e g y e n e k a fizikai lét f e n n t a r t á s a é r d e k é b e n e l f o g a d n i az ingyenesnek látszó segítséget, s alkotásaik o t t m a r a d j a n a k az íróasztalok
mélyén, vagy a müvészszobák hideg
falain.
—

Az utóbbi Időkben

sokat

jártam

g y á r ü z e m e k b e n és j á r t a m kint a földeken, ahol a m a g y a r parasztság m é g
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ma i s n a g y o n n e h é z körülmények között h ő s i e s munkával teremti a j ö v e n dő ítét lehetőségé!. Mélységesen meghatott az az erőfesiifés és elszántság, amellyel a felszabadult dolgozó
magyar nép épiff a maga országát.
De ugyanígy meghat, amikor tudom,
hogy íróink és szellemi életünk más
képviselői elmondhatatlan, nehéz körülmények kőzött nem adták meg magukat, a szellem él és alkot. A mag y a r társadalom feladata, hogy lehetővé tegye számukra a munka lehetőségét és forduljon feléjük szeretettel és megbecsüléssel.
— Mi a múltban lelkesedtünk eleget, összejöttünk szép
ünnepekre,
meghallgattuk egymást, a lelkesültség sokszor a paroxi-smusig emelkedett s utána rögtön el is csendesedett, nem mutatkozott meg magában
a gyako'lati életben. A magyar társadalmat arra szeretném kérni és figyelmeztetem is rá önmaga érdekében és az egész nemzeti jövendő érdekéhen. hogv amikor lelkesültséggel fordul irók felé, ezt a lelkesültséget váltsa kötelességszerűen aprópénzre, gyako-lati tettre. Ajándékozza
meg mindenki önmagát azzal, hogy
könyvet vesz, s ezáltal életét teljesebbé és szebbé teszi és ugyanakkor
legven tudatában annak is, hogv igy
a nemzeti újjáépítés egyik legfontosabb munkáiét végzi, tégláit rakja
annak az épületnek', amit magyar
kifturának nevezünk.
— Tudom, hogv a magyar társadaVrn minden dotéozö rétege nehéz
köttilm'ények között él és nagyon
meg kell számolnunk, hogy mire aduik a kevés forintunkat, de tudom azt
ts, hogy ebben a vonatkozásban is
Szükség van az önmegtagadásra és
esetleg el kell vonni mástól az anyagi
fedezetet, ba azt akarjuk, hogy a magyar élet te'.ies színpompájában kibontakozzék. Könyvet kell vásárolni
a
magyarok, hogy felépülhessen
maga teljességében az igazi szabad
magyar kulturaTildy e l n ö k k ö n y v e t v á n ó r o l
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Tildy Zoltán köztársasági elnök szólalt fel ezután általános érdeklődés között. Kijelentette, minden erejével arra törekszik, hogy a magyar
könyv
minden házbsn minél előbb kulturszük.
séglet legyén. Rámutatott arra, hogy a
magyar könyvnek azért nincs
anyagi
sikere, mert a magyar dolgozók nincsenek abban a helyzetben, hogy .könyvet vásárolhassanak. Ezt az állapotot a
magyar demokráciának kell minél előbb
megszüntetnie és hiszi, hogy a gazdasági alapok megteremtésével a magyar
könyv sikerének semmi sem lesz útjában. Ezt a hatalmas akciót
társadalmi
mozgalom keretében
kell
lebonyolítani
és ehhez a köztársasági elnök teljes támogatását Ígérte meg. Megígérte
azt

is, hogy a közeljövőben
ebben az ügyben felhívással
fordul a magyar
társadalomhoz. Beszéde végén Dénes Leó
T o J ^ S i
elvtárs szavaira válaszolt és
határozott Ígéretet tett arra, hogy még máshelyett tök-letea „ É * » « tojásnap reggel a pénzügyminiszterrel
megp ó t i ó 1 levél 5 t o j á s t helyettebeszéli a szegedi hid sürgős
felépítésésit. S ü l é hez, r / n t o t l á h o z egynek
lehetőségeit.
aránt alkalmas. E g y e d * rnrttáa
Az ebéd uián Tildy köztársasági elkizárólag viszonteladóknak
nök megtekintette az Otthon többi helyiségeit és hosszan a legközvetlenebb
hangon beszélgetett el a szegedi ujságS Z E R E D A I - n á l
iró- és müvész'.ársadalommal. Egészen
visszaindulásáig ott tartózkodott és táCserzy M.-u. 3. — Kárász-u. 10
vozásakor legmesszebbmenő megelégedését fejezte ki az Otthon vezetőségének a meleg fogadtatásért.
gár Mihály, Szerdahelyi László é s
Szondy Blri a ffemzeti Szinház tagjai
Konferál Kenessey Ferenc, zongoránál
A s z e g e d i könyvnap oh szerda í műsora
Virány László.
Fél 6-tól fél 7-ig az Ujságiróotthor12 órakor a központi egyetem auláFél 5-től fél 6-ig hangverseny a Hun- ban Passuth László tart előadást.
jában a jogász egylet rendezésében iro- gáriában a könyvkiállítás területén, meHét órakor a Nemzeti Színházban
dalmi matiné, mely:n előadást tarta- lyen résztvesznek Balázs Béla iró, Dar- Birabeau Nem vagyunk ördögök cimc
nak az irók közül Füst Milán, Illés Bé- vas Ibolya, Érdy Pál, Horváth Júlia, előadása. Előtte Heltai Jenő tart bela, Tamás Aladár, a Nemzeti Szinház Káldor Jenő, Király Sándor, Levitzki vezetőt.
tagjai közül Hegedűs Tibor, Versényi Andor, Nagy Csilla, a Nemzeti Szinház
Fél 11-kor az Ujsáíirók és Művészek
Ida, Gyulai Lenke. Benkő Miklós, Ka- művészei: Palotai Boris irónő, Petur Otthonában Balázs Béla cseveg és vá
Ilka,
Pogány
Zsuzsa,
Rajz
János,
Sumarás Gyula, Gáti Pál.
iaszol a közönség kérdéseire.

A politikai

bizottság

javasolja:

Az Egyesült Nemzetek tagállamai hívják vissza
madridi követüketff ha Franco záros határidői*
belül nem mond le
A bizottság 20 szavazattal 5 ellenében fogadfa el a belga javas'afot
(Newyork, december 10.) Az Egyesült Nemzetek politikai bizottságának
héttő; ülésén azt az albizottság! javaslatot tárgyalták, hogy az Egyesült
Nemzetek tagállamai szakítsák meg a
diplomáciai kapcsolatot Francó kormányával. Az albizottság ajánlásainak bevezetőjét, amely az amerikai,
lengyel és belga javaslatok alapján
elitéti a Frjnkó-kormánytt a bizottság egyhangúan elfogadta. Azt a szakaszt, amely ajánlja, hogy Spanyolország mindaddig ne lehesen tagja
az Egyesült Nemzetek
semmiféle*
szervezetének, amig uj és elfogadható
kormány nem alakul, 32:5 ellenében
(8-an tartózkodtak a szavazástól) *«fogadták. Amikor ahhoz a szakaszhoz
értek, amely a diplomáciai kapcsolat
megszakítását ajánlja, Connally az
Egyesült Államok nevében módosító
indi ványt terjesztett elő. Ennek értelmében fel kellene hivni Francó
tábornokot, adja át a hatalmat egy

Tildy Zoltán nagyhatású
beszéde
után Csuka Béla, Ranov Ervin, Sándor András és Szerdahelyi
Kálmán
kvartettje játszott néhány zeneszámot,
miközben a köztársasági elnök kíséretével együtt végignézte valamennyi szegedi
könyvkereskedő kiállítását és
•mindegyik sátornál
vásárolt
is <öb.b
könyvet.
Nagy érdeklődéssel
figyelte
a Szikra-könyvkiadó gazdag kiállítását
és itt megvásárolta Fogarasi:
Marxizmus és logika cimü munkáját, valamint
egy most megjelent uj Szikra-kiadványt; „Magyar irók a szovjet
népről"
cimmel, amely antológiája' Adytól kezdve a magyar irók és költök Szovjetunió,
(Budapest, december 10.) A nemzetról megjelent munkáinak. Ugyancsak
itt vette meg a hires norvég drámaíró: gyűlés keddi ülését fél 11-kor nyitotta
Steinbeck: Lement a hold cimü mun- meg Varga Béla elnök. A Ház folytatta
a szövetkezeti törvényjavaslat tárgyakáját is.
lását.
Rátz Jenő pénzügyminiszter terjeszDinxebéd
tette be ezután az 1946—47. évi költségaz Ujsógiróotthonban
vetést és megtartotta
expozéját.
— Amikor ezt a költségvetést beA köztársasági elnök hosszan elidőzött ae egyes sátraknál és részletesen nyújtottam — mondotta —, ugy érézmegszemlélte a Szegedre érkezett irók tem, hogy ennek a percnek a szokásos
társaságában a kiállított könyvek©. A jelentőségén messze túlmenő jelentőmegnyitó ünnepséget a magyar rádió is sége van. A parasztság, a munkásság és
közvetítette. A Hungáriából dr. Ham- a nagy nyomorba süllyedt értelmiség
vas Endre megyéspüspököt
látoga'la egyetemes erőfeszítése, a koalícióban
meg, majd az Ujságlróottbonban diszebé. levő pártok vezetőinek elszánt akarata,
den vett részt. Az Otthon vezetősége az egyetértés és az egész magyar nemrészéről itt Gárdos Sándor elvtárs, ügy- zet teremtette meg a stabilizációt, az
vezető-elnök, a Délmagyarország fele- értékálló forintot, amely nélkül ez a
lős szerkesztője fogadta, valamint Gá- költségvetés nem született volna meg.
A miniszter ezután részletesen isbor Arnold elvtárs főtitkár, Gerő Dezső
létrejöttének
és Gáti Pál háznagyok. Az ebéd, ame- mertette a költségvetés
lyen a város minden társadalmi rétegé, körülményeit, majd foglalkozott az adóbői 120-an veitek részt, a legközvetle- zással és megállapította, hogy a megnebb hangulatban folyt le. Az első fel- maradt nagyobb jövedelmeknek és vaköszöntöt Dénes Leó elvtárs, polgár- gyonoknak az alapos és progresszív
mester mondotta. Hangoztatta a könyv- megadóztatása érdekében mindent megnap fontosságát. A továbbiakban arra tesz a kormányzat a közeljövőben. A
kérte az elnököt, legyen szószólója an- többi teher a kisjövedelműeket sújtja.
nak, hogy Szeged minél előbb
hidhoz
A miniszter összegezésképpen megjusson, mert addig, amig az uj hid fel állapította, hogy az 1946—47. évben
nem épül, Szeged egy országrésztől tel- mutatkozó 11 milliárd 800 millió forinjesen el van szakítva és ez jelentős kárt tos nemzeti jövedelem az elmúlt gazdaokoz a városnak.
sági évvel szemben 30 százalékos növeA polgármester utón Illés Bélai szó- kedést jelent, de a békebelihez viszolalt fel. Nagyhatású
beszédében a nyítva, mint előbb közölte, csak 58.5
könyvnapok jelentőségéről szólt és ki- százalékos.
fejtette, hogy a magyar irók Tildy
A miniszter ezután azzal foglalkoZoltánban látják egyik legnagyobb pat- zott, hogy az állandó nemzeti jövederónusukat, aki lehetővé teszi a magyar lemből mennyit fordítanak közcélokra
könyv minél előbbi diadalának meg- és mennyi marad meg a magángazdaszületését.
ság szükségleteire, vagyis a lakosság

ideiglenes kormánynak, amely szabad válasz'ásokat tartana. Connally
nyomatékosan védelmezte az amerikai
álláspontot és ellenezte »a beavatkozás politikáját:*. A Francóval váló
szakításra vonatkozó ajánlat feletti
szavazás 20:20 irányban eldöntetkntil
végződött és igy elvetettnek számit.
Arniiko" azt a belga indítványt tették
fel szavazásra, hogy hívják vissza a
madiridi nagyköveteket és követeiket
a tagállamok, ezt az indítványt a bizottság elfogadta.
belga javaslat igy szól: a közgyűlés a'ánlja: hi elfogadható időn
belül a fentebb felsorolt politikai feltételek (a Frincő-kormány lemondása) nem valósulnak meg, a biztonsági tanács fontolja meg az alkalmas
rendszabályokat a helyzet orvoslására
és a:ánl a hogy az Egyesült Nemzetek tagjai azonnal hívják vissza madridi nagykövetüket és követüket.
A belga indi'vány első
részét,

Rácz pénzügyminiszter beterjesztette
az első forintköitségvetést
életszínvonalának emelésére és a jövendő termelés fejlesztésére. Ebből kifolyólag az igen súlyos helyzetre mi
sem jellemzőbb, mint az, hogy az államháztartás a folyó évben a nemzeti
jövedelem 24 százalékát teszi ki. Hozzászámítva ehhez 'a főváros és az önkormányzatok igényeit, ez 28 százalékos
emelkedés, szemben az utolsó békeévekben jelentkező
19
százalékkal.
Nyilvánvaló tehát, hogy a magáncélokra fordítható nemzeti jövedelemhányad
nagymértékben csökken, mindössze 64
százaléka a békebelinek. Ez megmagyarázza az alacsony
életszínvonalat.
A miniszter ezután a számok tükrében világította meg a deficitet. Az államháztartásnál mutatkozó 375 millió
forintos deficittel kapcsolatosan rámutatott arra, hogy a stabilizáció első két
hónapjában nem volt adóbevétel és igy
hosszúlejáratú kölcsönt kellett felvenni
a Magyar Nemzeti Banktól, amelyet
felhasználtak ós amelyre ellenértékképpen bankjégykibocsájtással kellett élni.
A költségvetés kiadásaival foglalkozva megállapította a miniszter, hogy
2752 millió forintos közigazgatási kiadá.
sokból 965.5 millió a fegyverszüneti és
245 millió forint pedig az előre nem látható békeszerződési terhekre esik, vagyis
a kiadások 45 százalékát emészti fel a
vesztett háború.
,
Ezután a személyi kiadások ismertetésére tért át a miniszter. Kiemelte,
hogy a létszámcsökkentés
ellenére
a
közalkalmazottalt
lé'száma még mindig
nagyobb az 1938—39. évi
költségvetésben szerepeltek létszámánál. Ezzel szemben csökkent a nyugdijasok száma a
háború előtti létszámmal szemben.
— Ha a bankjegyforgalom decem-

amely ajánlja a biztonsági tanácsnak
a helyzet megfontolását, 26 szavazattal 8 ellenében (16-an nem szavaztak) elfogadták. A második részt a
diplomáciai képviselők visszahívására
vonatkozó ajánlást 27 szavazattal 7
ellenében fogadták el, 13-an tartózkodtak a szavazástól. Anglia és az
Egyesült Államok a belga javaslat
első része feletti szavazásban nem
vett részt, a második résznél Anglia
lámo^atta, az Egyesült Államok tartó 'kodott a szavazástól.
A belga javaslat elfogadása után a
bizottság az. albizottság ajánlása felett mint. egész felett szavazott. 22
szavazat esett mellette 5 ellene, 20-an
nem szavaztak.
— Meg vagyok elégedve azzal az
eredménnyel, amelyet az Egyesült
Nemzetek szervezetének politikai bizottságában értek el — jelentelte ki
Giral a spanyol köztársasági kormány elnöke az AFP tudósítója előtt,
berben egy milliárd alatt marad, akkoi
az egész költségvetési év alatt sem haladja meg az egymilliárdot. A mezőgazdasági termékek felvásárlására adott
hitelek most fokozatosan visszatérnek;
és ezek' arányában lehet majd uj hitelek nyújtására gondolni.
Rámutatott a miniszter, hogv a koalíciós pártok megállapodásra
jutottak a
bankok ellenőrzésének
kérdésében
és
rövidesen kiadásra kerül az erre vonatkozó
rendelet.
A miniszter általános tetszéssel fogadott .beszéde után az elnök szünetet
rendelt el. Szünet után folytatták &
szövetkezetekről szóló törvényjavaslat
tárgyalását.

Rákosi elvtárs szerdán este
rádfdelőadást fart

(Budapest, december 10.) Rákosi
Mátyás elvtárs a Konimunisf Párt
főtitkára 11-én, szerdán este 21 órakor rádióelőadást tart »Felelősség és
visszavezető út* cimmel. Felhívjuk
elvtársaink figyelmét a rendkívül érdekes és nagyjelentőségű előadásra?
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A kiskereskedő is harcol a drágaság eiien
A drágaság elleni harc vezetésére
alakult bizottságban ott látjuk a politikai pártok vezetői mellett a kereskedői érdekképviseletek vezetőit
is. És ez azt jelenti, hogy a kiskereskedők is megelégelték a huzavonát, beteltek az Ígéretekkel és nem
hajlandók továbbra is ölhetett kezekkel nézni, hogy míg a tisztességes
kereskedői tábor szinte összeroskad
a terhek viselésétől addig egy lelkiismeretlen ország fosztogató banda kihurcólja azokat a javakat, termelvén veket az országból, ánfclyeket a
dolgozók véres verítékkei rongyosan,
éhezve állítottak elő azért, hogy ezzel is enyhítsek a magyar nép szenvedéseit. És azt sem hajlandó tovább
tűrni a haladó szelieinü kereskedői
tábor, hogy amíg a kis piaci zöldségárust vagy az esőben-f agyban az
áruló kisba/árost a legkisebb szabálytalanságért a
lesulyosabbau
•büntetek,addig ezeket a nagy feketéző,
árdrágító és árúrejtegető gyárosokat
nagykereskedőket vagy az árút csempésző országromboló gazembereket
hiába fogja le a rendőrség, ók mindig kibújnak á törvény, a statárium
rendelkezései alól. Mi kereskedők
nem vagyunk hívei az akasztásnak,
de iia . máskép nem megy a rendcsinálás, úgy mi is fogjuk a kötél
egyik végét. Tesszük ezt azért, mert
rendet akarunk.
Rendet akarunk, gazdasági demokráciát akarunk ebben az országban.
Ls aki elénk áll ebben a nagy harcban azt kíméletlenül eltapossuk. ÉS
ennfk a rendcsinálásnak gyorsan kell
hihdnia, mert mig egyrészt a dolgozók türelme fogytán van, másrészt
a tisztességes kereskedői tábor végnapjait éli. Nem bírja fenntartani
magát az a becsületesen dolgozó kiskereskedői réteg, amely a felszabadulás óta kirabolt üzletének rendbehozása után belekerült az infláció
gyilkos taruiai közé. A jó forint megszületése a tisztességes kereskedői
osztály újjászületése volt. Visszatért
a kereskedői liiztonságérzés. Boldogan mondtuk egymásnak, hogy mi
volt a bevétek A jó forint bevezetése
hatalmas lépés volt a gazdasági demokrácia felé.
, És most, amikor együtt menetelünk
a fizikai munkások, az éhező asszonyok ezreível, az a szent cél lebeg
előttünk, liogy rend legyen ebben
á szerencsétlen országban. Boldog és
békés rend. Nyugalom úgy a politikai vonalon, mint a gazdasági síkon. Minden dolgozónak legyen meg
az őt megillető mindennapija. Az iparos kapja meg a szükséges nyersanyagokat, a kereskedő kapjon árut,
hogy kiszolgálhassa vevőit. A kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges előfeltételek meglegyenek. Jogegyenlőséget, gazdasági demokráciái

VADOMENTH
gyógycukorkát

vegyen

VADOMENTH
a zsebébe

legyen

VADOMENTH
gyógycukorkát

egyen

VADOMENTHET
a szájába

tegyen
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Vadas Édesipar

Margit-utca 12.

Telefon 675.

büunteíését követeljük szombaton is
— nem elsőizben — a tisztes keresakarnak akkor, amidőn szombaton kedelem védelmében—, az ország gazini kereskedők is ott menetelünk a fi- dasági életének védelmében.
zikai dolgozók fegyelmezett sorai köA kereskedőellenes hangulatkebós
zött.
egyfelől
igyekszik megbontani a munEz a szerep vár miránk kiskereskásság
és
az értelmiség igen szükkedőkre már csak azért is, mert rz
utóbbi időben mi voltunk a >bün- séges békéjét, másrészt akadályoz egy
bak«. Minden bajnak oka a keres- dolgozó réteget abban, hogy munkákedő volt, minden ami rossz, az a ját nyugodtan, lételem néll^ij; folykereskedőtől származott. És ez ellen tassa. Ismételjük, követeljük a sziaz általánosítás ellen tiltakozunk. Til- gorú megbüntetését ha kell a haláltakozunk pedig azért, mert
cg./ büntetés kiszabását azokra, akik a
c.omó álkeres'kedő gazember bűneit mai nehéz időkben tisztességtelenül
nem engedjük az egész, kereskedőtár- és rosszhiszeműen sáfárkodnak az orsadaloin bűneiként emlegetni. Nyu- szág javaival* De érvényesítsék ezt
godtan illá juk, hogy a kereskedőtár- a szigorúságot egyenlően mindenkisadalom nagyrésze igenis megértette vel szemben, aki vét a kö/tisztesség
az idők szavát: nem igényel- illeték- ellen.
telenül nagy hasznot, vállalja szíBefejezésül niégegyszer leszögezvesen a terheket, a korlátozásokat zük, miutahogy a itiultban már többolyan mértékben, ahogyan azt az or- ször is tettük, sorainkban csak a
szág helyzete megkívánja. De termé- feddhetetlenül tisztességes kereskeszetesen akadnak közöttünk is fisz- dőknek van heivük cs a tisztes kerestességtelen, telki ismeretlen emberek, j kedetem védelmének érdekében folyamik kereskedés hely ett üzérkednek, ; tatjuk a harcot azok ellen, akik a
árúcsempészést folytatnak, gazdagod- tisztes kereskedelem . szabályainak
nak és jól élnek a' tönkrement or- megkeriilésévei az ország és a stabiszág rovására. Ezeknek szigorú meg- lizáció fontos érdekeit sértik.

J nek kott levelében közli, hog az a
sok megpróbáltatás/amin keresztút
ment, teljesen felőrölte idegzetét, z iért megy a halálba.
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Klauzát'iér

3. szám

Január 1-én
megszűnik az UNRRA

(Washington, december 10.) Illetékes helyről szerzett értesülés szerint
az UNRRA kedden tartotta hatodiic,
egyben utolsó ülésszakait, amelyen La
fjuardin lemondott
vezérigazgatói
tisztéről. Az UNRRA központi bizottsága La Guardia helyett előreláthatóan ügyvezetőt nevez ki, aki az
ügyeket egyelőre intézi Az UNRRA
működése technikailag Európában ez
év december 31-én, Kínában pedig
a jövő év március 31-én fejeződik
S z o m b a t o n d é l u t á n f é l 3 ó r a k o r g y ü l e k e z n e k a K l a u z á l - t é r e n be.

Példátlan arányú tömegtüntetést rendeznek
Szeged dolgozói a drágaság ellen

(Szeged, december 10.) Mint már
jelentettük, a demokratikus pártok
szombaton délután félhárom, órai kezdettel nagy tüntető gyűlést tartanak. Az indokolatlan magas árak ellen tiltakoznak Szeged dolgozói ez
alkalommal még fegyelmezetten és
méltóságteljesen. A dolgozók azonban elvesztették türelmüket és követelik, hogy a kormány szigorú intézkedéseit szószerint hajtsák végre
és törjék te a spekulánsokat.

Az árak elleni tüntetés naprólnapra mind nagyobb mértéket ölt,
amennyiben a tüntetőgyülésen részvételét jelentette be a KOKSz, a
DIKSz, a szakszervezet, az MNDSz
és a MaDISz is. Méreteiben páratlan
nagy és minden valószínűség szerint
.sikeres tiltakozó gyűlés lesz a szombati, amikor is a dolgozók tömegei
délután fél 3 órakor gyülekeznek a
Klauzál-téren.

Idegbetegsége
miatt megmérgezte
Frankíné Sándor Síeli,
a volt ismeri
színésznő
(Szeged, december 10.)
Hétfőn
késő éjjel riadt férfihang hívta telefonon a rendőrséget a Szentgyörgyutcából. Franki József, a
:>Szent
György-gyógyszertár« ismert tulajdonosa jetentette be á kapitányság központi ügyeletén, hogy felesége megmérgezte magát. Egyidejűleg jelentettek az öngyilkosságot a mentőknél is. A mentők gyors Iramban érkeztek a Szentgyörgy-utca 6. szám
alatt lévő Franki-lakásra, ahonnan a
belgyógyászati klinikára vitték az eszméletlen állapotban lévő Franki Józsefnét. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlen fiatalasszony nagymennyiségű altatót vett
be, amely már csaknem teljesen felszívódott szervezetébe. Azonnal megtettek mindent, hogy a méreg hatását ellensúlyozzák, a
beavatkozás
azonban sikertelen volt: Franki Jő.
zsefné reggelre meghalt.
A megdöbbentő öngyilkossági hir
kedden gyorsan terjedt el a városban
és mindenütt mély részvétet váltott
ki a közmegbecsülésben álló Franki
József és felesége ismerősei, barátai
körében. Franki Józ.sefné Sehwartz
Stefánia ismert egyénisége volt a
szegedi társaságnak.
A fiatal Sehwartz Stefi a 30-as
évek elején szinipáíyára lépett és
Sándor Stefi néven szép színészi pálvát futott meg. A tehetséges, szép
fiatal leány képességei révén gyorsan felküzdötte magát az első vonalba és a szegedi szinház háború utáni
első fénykorában, a házikezelés idején s/ubrettprimadonna lett. Mint divatos szülésznő szerződött a kolozsvári magvar színházhoz, ahol Erdély

magát

kedvenc primadonnájává nőtte ki magát. Pár évvel ezelőtt vissza/vonult a
színpadtól, a háború viharainak lezajlása után átszenvedte a deportálás
borzalmait, majd hazatért Szegedre,
ahol Franki József felesége lett. Ekkor ugylátszott, hogy Sándor Stefi
beevezett a házasság boldog révébe.
A háború, a deportálás szenvedései
azonban annyira megviselték a fiatalasszony idegzetét, hogy súlyos beteg
lett. Neuraszténiás állapotában sokszor emlegette, hogy öngyilkossággal
vet véget életének. Betegsége annyira
sulvosbodott, hogy férje szanatóriumi
kezelésre akarta küldeni Budapestre.
Erre azonban nem került sor, mert
elejét vette a tragikus öngyilkosságFranki Józsefeknél hétfőn este baráti társaság gyűlt össze. A társaság
tagjai jó hangulatban beszélgettek az
éjféli órákig és semmiféle jel nem
mutatta, hogy a ház asszonya öngyilkossági gondolatokkal
foglalkozik.
Amikor a társaság
szétoszlott,
Franki né is visszavonult hálószobájába, ahol nagymennyiségű szevenált
vett be. Az erős altató rövid idő alatt
halott. Amikor tettét felfedezték, már
kevés remény volt a segítségre. Szobája'asztalán bucsuteveleket találtak.
Az egyiket férjének', a másikat a
rendőrségnek címezte. A rendőrség-

Kávéház!

A népbiróság: elitéit
két kisteleki fasisztát
(Szeged, december 10.) Tóth Imre
kisteleki tanító és Fejes Sándor kisteleki kereskedő népeltenQs bűntettel vádolva állott hétfőn a népbiróság dr. Kiss Dezső tanácsa előtt.
Tóthot azzal vádolták, hogy a Gestaponak és a magyar csendőrségnek
a baloldaliakat feljelentette, a Magyar Megújulás Pártját szervezte,
ott tisztséget viselt,
antibolsevásta
gyűlésen résztvétt, ezzel a r as" szta
hírverés szolgálatába ál,ott s a viszonylag jó helyen lévő kiste'ckí
gettp embertelenebb elhelyezését követelte, mig Fejes Sándor fasiszta
egyesületben tisztséget vállalt. A főtárgyalást ujabb bizonyítékok bejelentése miatt eddig négyszer napolták el, ma azonban már nem sikerült
ügy elnapolása. A kihallgatott
vádlottak tagadták a biincselek"<énvek elkövetését és kényszerre hivatkoztak. A tanuk részben terhelőén
vallottak, csak ifj. Horváth Rudolf
vonta vissza a nyomozati eljárás során tett terhelő vallomásait, mire a
népügyész hamis tanuzás miatt kérte
az iratok áttételét az államügyéjzségre.
A népbiróság a Gestapo ftesngást
nem látta bizonyítottnak, a többi vádpontokban azonban
megállapította
Tóth Imre bűnösségét és ezért a volt
tanítót, aki a diákság helyes nevelése
helyett politikára adta a' fejét, 2 évi
börtönbüntetésre, hivatalvesztésre és
10 évi politikai jogvesztésre i+élce.
Fejes Sándort a Magyar Megujulá®
Pártjában viselt-pénztárnoki tiszte és
szervezői készsége miatt 6 havi börtönbüntetésre és 3 évi politikai jogvesztésre ítélte. Egyben elrendelte
Tóth Imre vádlott azonnali letart •zta'ását. A NOT döntése után pedig
az iratokat az államügyészségre teszi
át az ifj. Horváth Rudolf terhére
fennforogni látszó hamistanuzás büntette miatt eljárás megindítása végett.

KINCSEY ROYAL
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Ma este először és minden este K ö k é n y K á l t n á n
és Gondí I c a zenekara muzsikál fel 9 órától
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DÉLMAGYARORSZÁG

logi és személyi javadalom kiharcolása irtásáért,
amilyen
buzgalommal
védi
után zavartalanul folytathassák.
most a tanár urakat olyan vádak
ellen,
A központi üzemi bizottság nevében amiket cáfolni sem lehet. Hiszen
maga
Dr. Medgyest
Endre elnök. az üzemi
bizottság
js
megállapítja,
Kaptuk az alábbi levelet: A Délhogy az egyetem
a demokrácia
felleg*
magyarország
vasárnapi
számában
Az üzemi bizottság
fenti
nyilatko- vára lesz.
Amikor tehát a
Délmagyúr„Anyagi esőd előtt áll a szegedi egyefűzzük, ország ígéri, hogy minden
támogatást
tem" címen cikket közölt, amelyben zatához csak azt a megjegyzést
éle nem csupán a pro- megad az egyetemnek
jogos
igényei
foglalkozik az egyetem központi üzemi hogy cikkünk
felé iránmdt,
akiktől
elvégre kiharcolására,
ugyanakkor
az
iizemi
bizottságának a kultuszminiszterhez in- fesszorok
hogy
tisztítsák bizottságot
arra kell kérnünk,
hogy az
tézett memorandumával. Hálásan kö- senki sem kívánhatja,
az egyetemet
(Tiszte- eddiginél
erőteljesebben
támogasson
szönjük a Délmagyarországnak,
hogy meg önmaguktól
kivétel- bennünket
abban a harcitokban,
ameaz egyetemek dologi é s személyi java- tet persze a kevés demokrata
bizottságtól
azonban lyet az egyetem minél gyorsabb
demodalmazásának felemelése érdekében in- nek). Az üzemi
hogy olyan eréhy- kratizálása
és a reakció kiűzése
érdedított.
küzdelmünkben
segítségünkre joggal elvárhatnánk,
az egyetemi
reakció
ki- kében.
vívunk.
siet és a jövőre nézve támogatását he- lyel harcoljon
lyezi kilátásba. Sajnálattal láttuk azonban a cikkből, hogy mjnd a cikk. mind
pedig a memorandumunk félreértésekre adótt alkalmat és kötelességünknek
tartjuk ezzel kapcsolatban rámutatni
az alábbiakra:
Kétségtelen ugyan, hogy az egyetemek javadalmuk elégtelensége miatt
súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek,
A k i ö l é s e n a Szegedi Nemzeti Színház művészei is
de a rektorok és az üzemi bizottságokszerepelnek
Budapesten való eljárása alkalmával
megnyugtató kijelentések hangzottak el
(Szeged, december 10.) Vasárnapi és tanárokat a vasárnapi nagygyűabban a tekintetben, hogy nemcsak valalamclyik egyetem, de egyetlen klini- számunkban hírt adtunk arról, hogy lésre.
kai intézet vagy klinika beszüntetésére a Kommunista Párt december 15-én
A
sem fog sor kerülni.
nagygyűlés érdekességét fokozza
hasryaránvu pedagógusgyiilés kerete-

Az üzemi bizottság megvédi
a szegedi egyetem professzorait

A tanárok ás tanítók lelkesen készülődnek
a Kommunista Páti december 15-1 pedagdgusnagyayölésére

Az egyetem üzemi bizottságait a
2112/1946 V. K. M. számú rendelet
alapján az egyetem értelmiségi és fizikai munkakörben foglalkoztatott al
klmazottai (nagy többségben a l«jt
mukáspárt
tagjai)
választották.
Az
üzemi bizottságokban az egyetem hatóságai, intézeti, klinikai igazgatói, tehát az e g y e t e m professzorai a rendelet
értelmében nem foglalhatnak helyet,
képviselve nincsenek. Ebből következik. hogy az üzemi bizottság beadványában foglaltakért a tanári kar egyetlen tagja sem felelős s azokért szemrehányás r.om illetheti. A beadványt
az egyetem alkalmazottait képviselő
központi
üzemi bizottság
elnöksége
szerkesztette, tehát abban nem az egyetem professzorai kértek az egyetem részére jobb dologi és sajátmaguk részére nagyobb személyi javadalmazást
s nem a professzorok használták fel
érvül az állami színházak kedvezőbb
elbírálását, hanem ellenkezőleg éppen
a munkásság kért anyagi lehetőséget a
tudományok művelése é s művelői részére.

ben leszögezi álláspontját a pedagógus-kérdésekkel kapcsolatban.
A gyűlés sikere érdekében már javában folynak az előkészületek. Névreszóló meghívókkal adják tudtára
Szeged és környéke
pedagógustársadalmának a párt értelmiségi tagiai a nagygyűlés megrendezését. A
kommunista pedagógusok meglátogatják az összes iskolákat és élőszóval
meghívják a szegedi tanítókat

és színvonalát emeli, hogy a beszédek
mellett a Szegedi Nemzeti Szinház
művészei kultúrműsort
nyújtanak.
Ilyenformán a hasznosat a kellemessel kötik össze. A szegedi nevetői
kar hivatásához méltó eseménynek
lesz részese.

A nagygyűlés szinhelye, a Tiszaszáltó nagyterme erre az alkalomra
ünnepélyes külsőt fog kapni, az eseményhez méltóan lesz feldíszítve.

Egy pedagógus szomorú költségvetése
2 0 0 forintból h o g y a n él a t a n í t ó c s a l á d ? — B e s z é l g e t é s a
pedagógus szakszervezet szegedi titkárával — Az osztályöntudat h i á n y a tartotta pária-sorban a p e d a g ó g u s o k a t

ról, hogy ez a pénz. mire elég mondjuk egy háromtagú családnak. A havi
kenyér
21 forint, tej — nap: egv liAz egyetem dolgozói nem becsülik
tert számítva — 40 forint, 2 liter
le a Színházak jelentőségét, csak a leg
erőteljesebben
hangoztatni
kívánják
olaj 12 forint, 30 kg. burgonya 15
azt a követelésüket, hogy a Szegednek
forint, főzelékre, is szükséges havt
már eddig is világhírt szerzett tudo30 forintot venni. Ha ezekhez veszek
mányos és kutató munkának, valamint
ínég összesen havi 4 kg, 34 forint
a szenvedő betegek gyógykezeltetésének zavartalan folytatása, valamint az
árú húsfélét, már elértük a 152 forinegyetem tudós professzorainak é s az
tot. A lakbér kifizetése Után mf maösszes alkalmazottainak méltó .megrad tehát fűtésre, világításra, a gyerélhetése biztosítva legyen.
mek neveltetési költségeire és számos
Az egyetem dolgozóinak nem volt
olyan kiadásra, ami a legszerényebb
célja a tudósakat a színészekkel, az
háztartásban is előáll. A ruházatot
egyetemi alkalmazottakat a színházi
alkalmazottakkal szembeállítani, de nem
is tatarozni kell, vagyis inkább csak
is szeretnék, ha a kultuszminiszterhez
Hogv pontosoan tájékoztassuk a kellene, hiszen a nevelő nem állhat
intézett memorandum alkalmat adna Délmagyarország olvasóit a fanárok,
rongyosan növendékei elé. A télikaa tanári kar é s az egyetem dolgozóinakegymással való szembeállítására, sőt tainfiók szörnyű helyzetéről, felkeres- bát nélküli tanító lassan megszokott
amikor a tudomány művelői é s a tudo- tük ismét Konczné dr. Révész Máriát, alakjához fájdalmasan csatlakozik ma
mányos munkát elősegítő összes egye- a pedagógus szakszervezet népszerű már nem egy helyen a mezítlábas
temi alkalmazottak részére egyforma titkárát és megkértük, hogv ezúttal
pedagógus képe. Árt meg sem kel!
elbírálást kértek, céljuk éppen az ellenkonkrét formában, számokkal illuszt- talán már említenem, hogv ujságkező volt. .
Az egyetemnek az üzemi bizottság rálva rajzolja meg előttünk a peda- és könyvvásárlás az ábrándok és nem
által képviselt dolgozói m e g vannak gógusok mai helyzetét.
a pedagógusok világába tartozik, és
győződve, hogy az egyetem a demohogy ebből a fizetésből a tanító egy
krácia fellegvára é s a haladó szellemiA mezítlábas pedagógus
almát sem vehet a gyermekének.
ség fofrása lesz. erre máris számos
biztató jelt lát s kérik a Délmagryar— Mélységes szégyenkezést érzek Kétségtelen, hogy a fasizmus által
országnak,
a munkásság e harcos lap- — kezdi nyilatkozatát — amikor el tönkre'ett ország teherbiróképessége
jának, őszinte támogatását, hogy az
a legnagyobb mértékben befolyásolja
egyetemek tudományos, kutató és gyó- kell mondanom, hogy egy fiatalabb
a helyzetimk rendezését, de — más
tanítónak
a
havi
fizetése
200
forint
gyító munkájukat — vívmányaiknak a
magyar dolgozók szolgálatába való álJi- alatt van, a kezdő tanáré is alig ha- dolgo/ó rétegek helyzetét tekintetbe
tása, a magyar tudományos élet fel- ladja meg a 200-et. Évtizedek alatt véve — egyéb okot is kel! keresnünk.
virágoztatása és ezzel a demokratikus
Hátrányosabb a helyzetünk az úgyneország
nemzetközi
megbecsülésének ez az. összeg legfeljebb 400 forintra
vezett
mellékkereset hiánya miatt is,
emelkedik.
Beszéljenek
a
számok
aremelése érdekében — a megfelelő domert a .pedagógus rengeteg kiilön
munkát végez, de majdnem mindent
díjtalanul kivánják tőle.' Nem is igéSzegedi Könyvnapok a Hungáriában
nyelne /mellékest" a tanító és tanár, ha iskolai munkájáért megfelelő
fizetést kapna. Ezen a ponton azonban mi is .hibásak vagyunk Évtizedeken át azt hallottuk, hogy mi vagyunk a nemzet napszámosai. Ál-hősies és ál-hazafias jelszavakból dicsfényt fonlak a pedagógus feje köré
és ezt adták emberséges fizetés be-,
Ivett Mial'att a munkásság és a magántisztviselők — mintegy fél évszáVásárolj könyveket a könyvnapon
zad óta — szakszervezetekbe tömöÍrók d e d i k á l j á k , m ű v é s z e k autorülve vívták súlyos harcukat ? nagyobb darab, kenyérért, a pedagógramot adnak
gusok legnagyobb részét hamis társadalomszemlélete és a felülről jövő
11, szerda, 12, csütörtökön r e g g e l 9 - este 6-ig í ny«n1(s uri kaszinókba Üénvsze-ítette.
(Szeged, december 10.) A Délmagyarország már több ízben foglalkozott: a pedagógusok nma/gi helyzetével, ametv éppen nem méltó a nemzet
reménységének, az ifjúságnak a nevelőihez. Az MKP elhatározta, hogy
ezt a kérdésit állandóan napirenden
tartja, sajtóban, gyűléseken, politikai fórumokon szorgalmazza a pedagógusok helyzetének a megjavítását.
Felhasználja minden befolyását a
központi kormányzatban, az önkormányzatokban és minden
hetven,
ahonnan csak segítség várható.

LEGSZEBB AJÁNDÉK A KÖNYV
MARADANDÓ AJÁNDÉK A KÖNYV
SZELLEMI TÁPLÁLÉK A KÖNYV
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Rádiót,
varrógépet

karácsonyra

1 2 havi részletfizetésre
most v á s á r o l j o n

már

M A R K O V I C S
műszaki

üzletéből.

Most kezd, de most sem kellő mértékben, osztályöntudatra ébredni a
pedagógus társadalom. Pedig c«akfs
az osztálytudatos, küzdeni akaró nevelő-réteg tudná kivívni helyzetének
á javulását.
fatésuényesen
kell
megoldani a kérdést
Hogyan lehetne segíteni a pedagógusokon? — tesszük fel a legfontosabb kérdést.
intézményesen —, válaszolja a titkárnő pillanatnyi habozás
nélkül.
Még a nevelői pótlékot sem tartanám
megfelelőnek, azt bármikor vissza lehet venni. Külön státust kívánnánk
a pedagógusok részére. A független,
emberi körülmények között élő pedagógus leglább olvan fontos a nemzet számára, mint a független bíró.
A bíró őrzi a magántulajdon szentségét, a pedagógus a nemzet legnagyobb kincsének, az ifjúságnak a testi
lelki és erkölcsi fejlődését segíti rtö.
Jó lenne, ha végre rádöbbenne a
társadalom és a kormány, hívgv a
nyomorgó tanító lekülcte valamiképpen rányomja bélegét a rábízott" fiatalokra is és hogy ha csüggedt* elégedetlen a nevelő, nem fognak életigenlő, váillaJkozőKedvü,
tettrekész
emberek kikerülni a keze alól.
A tanárnő elhallgat. Kénytelenek
vagyunk igazat adni neki. Mégis abban a reményben búcsúzunk el tőle,
hogy a pedagógusok helyzete nem
marad sokáig Ilyen mostoha. A nemzetnek ez. a legfontosabb és legfelelősebb munkát végző rétege mihamarabb meg kelí, hogy vivja jogos
harcát a tisztességes megélhetésért.
Mi ebben a küzdelemben, elveinknek
és célkitűzéseinknek megfelelően, támogatni kívánjuk a magyar nevelőket.

Ma este a BAROSS É T T E R E M B E N
a szokásos

disznótoros vacsora
Megalakult az Uiságiróotthon
női tagozata
(Szeged, december 10.) Hétfőn délután élénk érdeklődés mellett megalakult a Szegedi Újságírók .és Művészek
Otthonénak női tagozata. A megjelent
hölgytagok előtt az Otthon vezetősége
neveben Gábor Arnold főtitkár vázolta az alakulás szükségességét, majd a
következő
vezetőséget
választották
meg:
Elnök: P. Radnóthy Éva. alelnökök:
dr. Antalffy Györgyné, Darvas Ibolya,
Dénes Leóné, dr. Enyedi Károlyné, Fábián Ferencné, Gábor Arnoldné, Gárdos Sándorné, E. Lengyel Vilma, Ligeti Jenőné, Magyar Lászlóné. dr. Osváth Tiborné, Pócza Ella, Turján Vilma. özv. Vajda Béláné, ügyvezető elnök: dr. Kertész Béláné, titkárok: dr.
Lippai Lászlóné, Pogány Zsuzsa, elnöki
tanács: Csikós Jenőné, Dérv- Edéné,
Egyessy Lajosné, Ferencz Anikó, dr.
Görgényi Gyuláné, P. Hidy Franciska.
L. Majláth Mária. S. Papp Júlia, Stein
Sándorné,
Szondy Biri, dr.
Viola
Györgyné, Zucker Hilda, intéző tanács:
dr. Br:uer Nelly: Dombi Béláné,
dr.
Duschák Lászlóné. Erdélyi Kató, Gondos Gézáné, S. Gróf Kató. Hartmann
Mihályné, Hotty Éva. Koncz Lászlóné,
Kőműves Erzsi. Kis Éva, dr. Pap Róbertné, dr. Pál Margit, Sugár Jenőné.
A választások után dr. Kertész
Béláné ügyvezető-elnök rövid programot
adott, majd Gerő Dezső háznagy felszó.
lalása után elhatározták, hogy a női tagozat december 22-én, vasáimap délután
nagyszabású művészi műsorral egybekötött ismerkedési délutánnal kezdi meg
működését.

D Í L M A G Y A B O B S Z Á Q

SZERDA, 1946 DECEMBER 11.

H

I

R

E

K

NAPIREND

Vidovics volt főispán szöktette külföldre
a gyilkossággal vádolt Vértessy képviselőt

Ralilca, a f r a k k o s betörő.
Muzeum zárva.
Somogyi-könyvtár nyitva 9-tól este
f óráig.
Egyetemi könyvtár nyitva 9-től déllAta 4 óráig.

(Budapest, december 10.) Vértessy
Károly kisgazdapárti képviselő, aki
az ellenforradalom idején több baloldalit gyilkolt meg, külföldre szökött, mert mentelmi ügyének elhúzódása miatt a rendőrség nem tudott
eljárni ellene. A magyar államrendőrség államvédelmi osztálya megállapította, hogy Vértessy Károly megszöktetését Vidovits Ferenc volt főispán, nemzetgyűlési képviselő készítette elő és tette lehetővé azzal, hogv
saját autóján vitette el Budapestről.

SZOLGÁLATOS
GYÓGYSZERTÁRAK:
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59.
Franki József Szent György-tér 6,
Uuset Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41,
T&rnesváry József Klauzál-tér 9.

Külön cukoradagot
karácsonyra
Szeged

SZERDA, december 11.

Nemzeti Szinti**; E s e 7 ó r a k o r Nem
ragyánk 8rd8g3k.
^rácbenvi FümaxinfiAx i fél 4, ne
gyed 6 és 7 órakor: Fink a gáton.
belvárosi Mozi x fél 4,'Vi 6, 7 órakor:
Utolsó dal.
Korzó Mozi: fél 4. Vi6 és 7 órakor:

—oOo—
— Időjárásjekntés. Várható időjárás szerda estig: Élénk szél, sok helyen további eső, egyes helyeken havaseső, a hegveken havazás. A hőmérséklet csökken.
— Levonás nélkül kapják meg fizetésük második részletét a városi
tisztviselők. Jelentettük, hogy a városi tisztviselők szakszervezetének minapi imilésén Kis Andor tanácsos,
az adóhivatal vezetője kérelmet terjesztett elő: december 15-én, karácson vra való tekintettel ne vonjanak
le cemmit a tisztviselők fizetéséből a
törlesztendő különböző részietekre.
Dénes Leó elvtárs polgármester a
méltán vos kérést teljesítendő, kedden
rendeletet adott ki, hogv december
15-én teljes egészében fizessék ki va.
lamennyi városi tisztviselő járandóságát. !
— Halmozás. Franki Tózsefné született Sándor S(e fj tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése Budapesten"
— Müsoros-est a Winter-kefegyárban. Szombaton nagvsikerii müsorosest keretében avatták fel a Winterkefegvár alkalmazottai számára épített ébédlőhelyiségeb Az ünnepélyes
átadás Winter Miklós vállalati igazgató megnviitó szavaival kezdődött.
Az igazgató megköszönte az üzemi
bizottság-és a munkások' szorgalmát
és lelkiismeretes munkáját, hangoztatva a vezetőség és a munkavállalók
közötti jóvíszony és megértés szükségességéi Fényszárosi Károlyné az
üzemi bizottság nevében megköszönte
a vezetőség áldozatkészségét, mely az
ebédlő létesítésénél 'nyilvánult meg.
Utána az utonnnn szervezett kulturgárda magasnivóju műsoros előadás
keretében mutatkozott he. A szereplők közül kitűntek Marinkovits Zsuzsika. Vinkó Mária, Csurka Éviké,
Bitó Ftuska, Süli Marika, Méhes Józsefné, Dovál Sámuel. Fényszárosi
Kárólv és Sörös András. A műsort
a késő éjszakai órákba nyúló tánc
követte.
— Újrakezdődnek a kirakatfosztogatátok. A közelmúltban többször követettük, hogv az üzletele kirakatainak
fosztogatói éljen a rendőrség lépjen
fel nagyobb eréllyel és szokszorozza
meg az éjszakai őrjáratok' számait.
Ez meg is történt és az utóbbi időben örvendetes javulás következett be
ezen a téren. Hosszú idő után az
első eset, hogv ismét kirakatot fosztanak ki. Hétfőn éjjel történt: Kopasz István Somogyi-utcai villanyszerelő és rádió szaküzletének kirakatát törték' fel ismeretlen tettesek és
apróbb értékek' mellett egy rádiót
loptak el. A rendőrségen megindult
a nvomozás a tettes kézrekeritésére.
Amennyiben a jövőben ismét elszaporodnának ezek a kirakatfosztogatások, ugy a tettesek a statáriális bíróság elé kerülnek".

s

ffátaszék

környékérőt

Az államvédelmi osz'ály kedden a
belügymii iszíer utasítására a budapesti ncpügyészséghez fordult, hogy
Vidovits Ferenc nemzetgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére és előzetes letartóztatásának foganatosítására beleegyezést kérjen a
nemzetgyűléstől.
Budapesti jelentés szerint kedden
a hajnali órákban jelentés érkezett az
államvédelmi osztályra, hogy Vértessy Károly Parisba érkezett, ahol
| leánya lakik.

ufelfnl* H lát

(Szeged, december 10.) Különbözőő
küzel á'ási ügyek elintézése végett
hétfőn Budapesten járt Kis Kálmán
elvtárs, dr. Simon József tanácsnok,
a közelyá'ási hivatal két vezetője, valamint dr. Keller Tivadar tanácsnok.
Szeged kiküldöttei a közellátási minisztériumban írásban is megkapták
azt a rendeletet, amit a miniszter
már előzőleg telefonon közölt a bajai és szegedi közellátási kormánybiztossal, hogy a bajai burgonyatermő körzetet lezárták a budapesti kereskedők előtt és onnan csak Szegednek szabad burgonyát kihoznia.
Eljártak a szegedi kiküldöttek a
földművelésügyi
minisztériumban,
ahol elpan?szólták, hogy Szegednek
a® o-szág kö'önböző kitermelő helyeiről k'u'alt tűzifája csak papiron van
meg, mert a kitermelés még meg sem

kapnak
ellátatlanjai
Szegednek

kezdődött. A minisztériumban elismerték, hogy a helyzet valóban igy
áll. Éppen ezért uj területet jelöltek
ki, ahonnan Szeged tűzifát szerezhet
be. Ez a terület Bátaszék és Bogyíszló környéke, ahol
nagyobb
mennyiségű tűzifa vau kitermelve.
Már meg is történt az intézkedés,
hogy a szegedi kereskedők elutazzanak Szekszárdra, az erdőkiíermelés
'ulajc'onosához és megfelelő mennyiségű fát kössenek le a város részére.
A közellátási minisztériumban sikerült még kieszközölni Szeged kiküldötteinek, hogv Szeged ellátatlanjai
karácsonyra külön adagként megkapják ha'ósági jegyeikre ugyanazt a
mennyiséget, amennyit
decemberre
már kaptak. A cukor osztásáról a
| közel'átási ügyosztály
hirdetményt
tesz közzé az újságokban.

250 oór cipőt hozott a szegedi szegénygyermekeknek
Pool György, a sváici segélyakció vezetője v *
(Szeged, december 10.) Kedden este
Szegedre érkezett dr. Pool György, a
»Don Su:sse« elnevezésű svájci segélyakció magyarországi vezetője a
svájci Vöröskereszt két képviselőjének kíséretében. A svájci kiküldöttek
azért jöttek, hogv mint már pár hónappal ezelőtt egy izben, most is érdeklődjenek Szeged szociális helyzete iránt és az esetleges kíván sajgókat feltegyezzék. Pool György köszönetet mondott a polgármesternek
és a városi hatóság többi tisztviselőtének, valamint a kiskereskedő^
szőve1 kezetének azért a lelkiismeretes
munkátért, amivel a Don Suisse adomán* att szétosztották a szegény gyermekek között. Pool György, aki tökéletesen beszél magyarul, elmondotta, hogy megható az a .hála és szeretet, ami a szegedi gyerekek hozzá
intézett leveleiből feléje
sugárzik.
Amióta a svájci adományokat Szegeden kiosztották, tömegével kapja a
leveleket szegedi iskokisgyerekektől,
akik »kedves Pool bácsi* megszólítással köszönik meg a finom csokoládét,
tejkonzervet és csokoládéport.
Kijelentette Pool György, hogy a feléje áradó köszönetekből azt látja,
hogy Szeged az adományokra rászorult
állapotban van, .éppen ezért megragad
minden alkalmat, hogy Szegeden
segítsen. Mostani utja alkalmával magával
hozott 250 pár vadonatúj
gyermekcipőt.
Kérte a polgármestert, hogy a cipőket
az arra legjobban rászorultak közt oszsza szét.
Dénes elvtárs válaszában kifejtette,
hogy nem a svájci segélyakció tartozik
köszönettel Szeged hatóságának, ellenkezőleg, Szeged hatósága van mély hálára kötelezve a Don Suisse iránt.
A
Don Suisse volt az, amely a külföldi segélyakciók közül a legnagyobb segítséget nyújtotta Szegednek. Kérte a polgármester Pool Györgyöt, hogy ameny.
nyiben teheti, ujabb
adományokkal
siessen a szegedi szegények megsegítésére, akiknek
főleg
ruhaadományra
lenne szükségük.
Pool György kijelentette, hogy most

hazaindul Svájcba és ujabb
segélyakciót tervez Magyarország részére.
Ebből a szegedi szegényeknek is -juttat. A
svájci Vöröskereszt jelenlevő képviselői is megígérték támogatásukat Szeged
számára.

— Igazolási ügyek a népbiróságon.
A népbiróság, mint igazolási fellebbviteli fórum, helybenhagyta Damaszlovszky Pál százados igazolási ügyében az I. fokú határozatot, amely
rendfokozatának közigazgatási uton
való megfosztására itétte. — Varga
Ferenc szikvizgyáros és fakereskedő
szarvasi lakost I. fokon nem igazolták. Fellebbezés folytán a szegedi
népbiróság az I. fokú határozat megváltoztatásával a fakereskedői ipar-*
igazolvány megvonásával
feddésre
ítélte a 24 éven át csendőri szolgálatot teljesítő volt MÉP alelnököt.
— Cipész és csizmadia iparosoknak
bőmtalvány érkezett. Átvehető az
ipaites'iitet hivatalában. Elnökség.
— Rendőrségi hirek. özv. Patkós
Sándorné Csongrádi-sugáiruíi vályogvető asszonyhoz legutóbb beállított
és éjjeli szállást kért Farkas Júlia,
aki az asszonynak régi ismerőse volt.
Patkósné jósziyvel adott is szállást,
de másnap reggel a leánynak már
c=ak a hűlt helyét találta. Farkas Júlia mielőtt eltávozott volna, felfeszitette Patkósné szakrényének ajtaját
és azt teljesen kifosztotta. Megindult
a nyomozás a kézrekeritésre. — Nagy
László Párisi-körut ó. szám alatti lakos 13 hónapos kisfia hétfőn leforrázta magát. A kicsit a belklinikára
szállították, ahol sulvos belső égési
sebeinek
következtében
meghalt.
Megindult a nyomozás, hogy terhel-e
valakit" a felelősség.
x 35 százalékkal, sőt még löooei
leszállítottam
a vatta es kötszer áraimat* a 45 éves bandoerg cég (SzechenyHér 17.) telefon: Íö7.

Tildy Zoltán köztársasági elnök
az UjJégiróottbon könyvtáráért
(Szeged, december 10.)
Kedden
délben — amint lapunk más helyén
megírtuk — Tildy Zoltán köztársasági elnök az Ujságiróotthonban rendezett díszebéd után végiglátogatta
az Otthon helyiségeit és hosszasan
elbeszélgetett az Otthon tagjaival. Ez
alkalommal Gárdos Sándor elvtárs
ügyvezető-elnök és Gábor
Arnold
elvtárs főtitkár elmondották, hogy
az Ujságíróotthon kulturmunkájána'k
eddig már minden kelléke megvan,
csupán még megfelelő könyvtárat
nem sikerült beszerezni. Arra kérték
ezért a köztársasági elnököt, hogy
vesse meg az Otthon könyvtárának
alapjait. A köztársasági elnök rendkivü'i előzékenységgel fogadta ezt a
kérést és megígérte, hogy Budapestre
érkezése után nyomban kapcsolatba
lép a könyvkiadókkal* hogy ezt a
kérdést a szegedi Ujságíróotthon legnagyobb megelégedésére intézhessék
el. A köztársasági elnök Ígéretének
hatása alatt a Révai' könyvkiadó jelenlévő vezetője azonnal felajánlotta
a Révai könyvkiadó háború óta megjelent összes kiadványait. Ezenkívül
Nagy Miklós kultuszminiszter! államtitkár ígéretet tett, hogy a minisztérium a legrövidebb időn belül 200
könyvet küld1 az
Ujságíróotthon
kónwtára részére. Ezen felbuzdulva,
a jelenlévő társaság tagjai Jékely
László miniszter kezdeményezésére
külön kérés nélkül is jelentős pénzadományokkal járultak: hozzá a
könyvtár megalapításához. Az Otthon vezetősége elhatározta, hogy a
befolyt pénzösszegen teljes egészében
a szegedi könyvkiálkitáson vásárolnak
könyveket.

F e k e l é z é s s e l akart
lovakat szerezni
— Vél hónapra Déliek
(Szeged, december 10.) Kedden délelőtt Halál János kiszombori cigány állott a szegedi törvényszék Szalay-tamácsa előtt. Halál ugy látszik, törvénytisztelő ember lehet és nem igen szeret a
törvénnyel összeütközésbe kerülni. Nyilván ezért fogadott védőügyvédet és hozott magával még két tanácsadót, hogy
ha már ez az összeütközés mégis mégtörtént, legalább ezek révén sikerüljön
a csávából kimászni. Halál ellen, a vád
az volt, hogy két ízben is meg akarta
vesztegetni az őt előállító rendőröket.
A történet eleje pedig közvetlenül a
felszabadulás utáni időkre nyúlik viszsza. Halál hivatásos lóalkusz. Lóalkusz
létére ugy akarta kivenni részét az újjáépítésből, hogy szeretett községének
minél több lovat szerezzen. Lovat viszont ugy kívánt szerezni, hogy 20 kiló
hagymát, 5 kiló zsirt, 5 kiló szalonnát
és 2 kiló kolbászt akart Budapestre vinni cserébe. Mikor a rendőrök az ilyen
élelmi'Szernemüekhez szükséges szállítási engedélyt kérték tőle, mindkettőjüket fél-félmillió pengővel akarta meg.
vesztegetni. Ebből lett azután az a nagy
baj, hogy őkelme a törvény elé került.
Itt, amikor a tanácselnök megkérdezte,
hogy bűnösnek érzi-e magát, a hóna
alatt szorongatott nagytömegű írásokat
lobogtatta és kijelentette, hogy nem
érzi magát bűnösnek, mert ime, Írásokkal bizonyítja, hogy nem feketéző, csupán lovakat akart szerezni a kiszombori gazdáknak. A vesztegetésről azonban bölcsen hallgatott. Mikor erről faggatták, azt mondta, hogy a pénzt azért
adta a rendőröknek, mert azok is szegény emberek. Kiderült a tanúvallomásokból, hogy mégis csak van abban a
feketézésben valami, mert egy izben 5
mázsa hagymával fogták el, viszont
egyetlenegy lovat sem szerzett ,.az újjáépítés jegyében" Kiszombornak. Végül is hosszas lamentálás után tudomásul vette, hogy a bíróság bűnösnek'
mondotta ki é s 2 hónapi fogházzal sújtotta.

x Uj siker az édesiparban. VADAS
édesipari üzem egy uj gyártmánm ai
kedveskedett a fogyasztó közönségnek, V A D O M E N T H menthoios
gyógycukorkával, ami1 narancs, citrom és natur-menthol izben kaphatók
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Külön autóbuszjárat vasárnap
Deszkre és árpádközpontra
Szeged város társaskocsi vállalata
december 15-én, vasarnap az alábbi
külön meneteket indítja: Szegedről
Deszkre reggel 7 óra 30 perckor,
Deszkről vissza Szegedre délután 2
orakor. Szegedről
jrpádközpotitra
reggel S-kor, Árpádközpontról vissza
3 órakor. Jegyek biztosítása elővételben 14-én, szombaton déli 12 óráig
az állomás irodájában. Igazgatóság.
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A kispesti „öl" ellen
harcolnak a piros-feketék
vasárnap
Az elmúlt vasárnap a már „szokásos" ötgólos vereségért a perecesieken
állott bosszút a SzAK együttese. Impozáns arányú 5:0-ás győzelemmel igyekeztek a piros-feketék feledtetni a Vasastól kapott öt gólt. Ez félig-meddig
sikerült is, de a szurkolók ezen a héten
már szinte hideglelést kapnak, ha a kö.
vetkező, Kispest ellen a fővárosban lejátszásra kerülő mérkőzésre gondolnak.
A kispesti együttes éppen vasárnap rabolt el egy pontot a biztos őszi bajnoknak számító Újpest csapatától. A kispesti piros-fekete csatárok félelmetes
góllövő hírnek örvendenek. Számításba véve, hogy nagy győzelem utáni ötgólos vereség szokott következni idegenben, méltán lehetnek borúlátók a
szurkolók. Vasárnap azonban mintha
feltámadt volna egy kis harci szellem
a szegedi fiukban. Most már ők is megelégelték az ötgólos szériát és fogadkoznak, hogy a Kispest ellen minden máskép lesz. Erre a mérkőzésre a szokásos
heti edzésekkel készülődnek és vasárnap reggel kényelmes fűtött autóbuszon indulnak el a fővárosba. Az autóbuszra néhány jegyet még tehet kapni
Kertes intézőnél. Újság még az a pirosfeketék házatáján, hogy Szőcs, a kitűnő
fedezet ebben az idényben már nem játszik. A második és ifjúsági csapat befejezte az őszi idényt és pihenőre tér
azok kivételével, akik az első csapat
összeállításánál is figyelembe jönnek.
Az összeállítás a péntek esti szakosztályi ülésen születik meg.

Karácsony másnapján nőtadélután
n Tisia-szállóban. A Tisza kávéház
emeleti dísztermében fogjuk megtartani december 26-án délután 5 órai
kezdettel a SzMÉMOSz-dalárdával
közös rendezésben ez évű nagy hang
versenyünket. Célunk most is, mint
38 év óta a dalkultura minél magafcaibb színvonalra való
felemelése,
mely munkánkban, különösen az
utóbbi évben, Szeged társadalma lelkesen támogatott. Ezt
tekintetbe
véve mi is kedves
meglepetéssel
szeretnénk szolgálni Szeged társadalmának azzal, hogy e karácsonyi hangversenyre sikerült megegyeznünk az
országoshfrü budapesti Acélhang dalkörrel, melynek nagytechni/káju lérfikarát ugyanott togják látni a Tiszaszálló dobogóján. A két férfi és a
Szegedi Altalános Munkás DalegyIrÓgép v é t e 1 , e l a d á s . javítás
let vegyeskarán kívül még két szólóénekest fogunk
megszólaltatni,
mégpedig Bardocz Dénes rádióénekest és Heiszig Józsefnét, Szegeden
I r o d a g é p V á l l a l a t Széchenyi-tér 7.
közkedveltségnek örvendő
daltársTelefon 6—41.
nönket magyar nótákkal Boldizsár A rtdék legnagyobb Irodagép Import villalala
Kálmán cigányzenekarának kísérete
mellett.
l
P Á R T H I R E K
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Sziahází hirek
Pártaapok a kertilati «a fisanl
' A színházi iroda közli:
nerreiaUkbem

Szenesi

SZOMBAT, 1946 DECEMBER

D e c e m b e r 1 6 , hétfő:
Munkásszövetkezeit 4 óra.
Orion bőrgyár 3 óra.
Lemezgyár fél 2 óra.
Winter kefegyár 3 óra.
Az összes rendezögárdisták l3-án>
pénteken délután 6 órakor értekezletet tartanak K&vin-tér 6 szám alatt.
Megjelenés mindenki számára kötelező.
t •. . ,
E héten az összes pártszervezeteknél taggyűlések lesznek ugyanazon
a napon és időben, mint a pártnapok,
kivéve a Kisvasutat és a Tisza-malmot.
|
_»
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Szakszervezeti hirek
A Szakszervezeti Bizottság Közti,
hogy december 8-től,
vasárnaptói
kezdve december
14-ig,
szomoatig
a
bezárólag,
vasárnapi tcxtiimunká*
taggyűlés kivételével minden
más
gyűlés elmarad a szakszervezet átköttozése miatt.
A magánalkalmazottak szabad szakszervezete érlesiíi tagjait, hojy befizetéseit az uj szakszervezeti székházban Kálvária-utca 8—10, udvari
épület I. emelet megkezdte. A titkár*
iroda minden hétköznap 3—6-ig a
kartársak rendelkezésére áll.

Fiiszerkereskedők

figyel-

ni Óha I ®sabadeakorra eléjegySZERDA, december 11.
f n e u e ! séat i e l f e s n o k .
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna.

7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20: Az
áttelepítési kormánybiztosság közleményei. 7.30: Reggeli zene. 8.00: Az öltözködésről. 8.15: Szórakoztató BBC-lemezek. 9.00: Zongora. 9.55: Hirek. 10.00:
Gyászistentisztelet Bajcsy-Zsilinszky Endre és társai emlékére. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12.15: Végig a Dunán.
13.00; Hogyan dolgozott Tolsztoj? 13.15:
Cigányzene. 14.00 :Hirek. 14.10: Vöröskereszt-közlemények. 14.20: Jazz. 15.00:
Közvetítés a Jövendő szerkesztőségégéből. 15.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hírek. 16.10: Tea kettesben. 16.40: Éjfélben a hajnalért.. Drámai költemény. 17.00: Hanglemez. 17.15:
Pathelin mester. Bohózat. 18.00: Hirek.
18.05; Vöröskereszt-közlemények. 18.15:
Jazz. 18.40: Munkások a tudományért.
18.55: Fercsey János párisi riportja. 19
óra 10: A kormány és az ellenállási
mozgalom gyászünnepsége Bajcsy-Zsilinszky és társai emlékére. 20.00: Hirek, sporthírek. 20.20: Rádiózenekar. 21
óra 25: Időszerű kérdések. 21.40: Orosz
nyelvoktatás. 21.50; Hirek és krónika
oroszul. 22.00: Hirek. 22.20; Magyar nóták. 22.30: Műsorismertetés. 22.35: A
Vöröskereszt közleményei. 22.45: Könynyü dalok. 23.10: Hirek és krónika angolul. 23,20: Hirek franciául. 23.30:
Tánczene.

Fenyő Testvérek
kl|el81t cakornagykereakedS

Apróhirdetések
I

FOGLALKOZÁS

1

H ó - és sárcipőt szakszerűen javít
Szabó László gumijavitó üzeme, Pulo
utca 2.

I

LAKÁS

I

ÁTADNÁM szoba-konyha, speizoa
fürdőszobás
megosztott lakásrészem.
Érdeklődni lehet Horváth Mihály-utca
7. szám, Vlasicsné.
ELCSERÉLNÉM egyszobás összkomfortos belvárosi lakásomat hasonló kétháromszobásért „Uj lakás" jeligére.

I

ADAS-yUTAL

I

Budapest II.
• 20.00; Szórakoztató zene. 21.00: HiFOGORVOSI' fur^gépmotor, 110-es
rek. 21.15: Cigányzene. 22.15: A Szovjet
teljes felszereléssel jutányosán
eladó.
követség ajándéklemezeiből.
Kölcsey u. 10, földszint 3.
MÁZSA (500 kg), kézikocsi, íróaszKarácsonyi matiné. December 15-én,
tal, duplaszekrény, konyhakredenc, horvasarnap délelőtt 11 órakor a Nemzeti December 11, szerda:
dók eladók. Attila-utca 20.
Szinház művészei szines müsoru mati3+1-ES törpeszuper Orion (világveBelváros
L,
6
óra,
nét rendeznek a Nemzeti Színházban
vő)
rádió alkalmi áron eladó. Délvidéki
hust,
aprólékot,
sertésfelvágotBelváros II. 6 óra.
a Szegedi Nemzeti Szinház gyermektat legjobbat, l e g o l c s ó b b a n Áruház Tisza Lajos-körut 48. szám.
Rókus 6 óra
felruházási akciója keretében. A műEGY használt férfiöltöny középT TlUfw A D élelmiszer csarnokban alakra alkalmi áron eladó. Délvidéki
sorban, amelyben mindhárom tagozat
Móraváros 6 óra.
U
1
1
U
/
\
I
\
Mikszáth
Káimin-ulca
1.
legjobb erői lépnek fel, közreműködÁruház Tisza Lajos-körut 48. szám.
Alsóváros 6 óra.
vásárolhat.
nek: a zenekait vezénylő Vaszy Viktor
FEKETE nő* amerikai télikabát ölósomogyitelep
fél
7
óra.
és Várady László, a műsort konferáló
adó Kárász, Nagy Jenő-utca 4.
Ujsomogyitelep fél 7 óra?
Kenessey Ferenc, továbbá Pócza Elte,
ALKALMI rádiók legolcsóbb árban
Közellátási közlemények
Hidy Franciska, Papp Júlia, Szondi
Újszeged 6' óra.
kaphatók. Amatörbolt, Dugonics-térnél
Biri, Turján Vilma, Petur Ilka, Süli
József főhercegtelep 6 óra.
CUKORKIOSZTÁS. A novemberi és Dáni-utca.
Manvi, Lehotay Árpád, Erdy Pál, SlKÜLÖNFÉLE bútordarabok, mázsa,
Egyetem
6
óra.
decemberi
cukorfejadag nem december
mándi József, Kamarás Gyula, Szaba10-ig, hanem december 31-ig vásárol- kassza jutányosán eladók 2—5-ig. DuUjszegedi Ládagyár 3 óra.
dy István, Rajz János és a Szegedi
gonics;tér 8—9, háztulajdonos.
ható meg. Közellátási
hivatal.
Nemzeti Szinház zenekara. A műsor
Szőregi Petróleumgyár 4 óra.
ÉLETHŰ müfogak, fogtömés, foghúmásodik felében Rimszky-Korzakov SeKasza és sarló eddigi áraiból
de zás felelősséggel olcsó árban. Rácz GéKendergyár 2 óra.
herezádé cimü balettje kerül szinre a
I" cember 7-től 20 százalék engedménytza fogász, Mikszáth Kálmán-utca 12.
Angol-Magyar Jutafonó 1—?
rendes nemzttiszinházi előadásban. A
_ kell adni és a számlán feltüntetni. Az
4+2-ES Standard üzemképes rádió
matiné jegyeit a Nemzeti Szinház elő- December 12, csütörtök:
5 .százalékos rendkívüli árengedményt 500 forintért eladó. Érdeklődni délután
vételi pénztára már árusítja.
Varos 5 óra.
n e m kell adni.
4—6-ig Tábor-utca 8, ajtó 3.
*
Húsárak december
8-tól;
2+1-ES Telefunken rádió kifogásFelsőváros 5 óra (Postásotthon).
A Parasztbecsület és A fából faranyers füstölt főzött talan állapotban eladó. Újszeged, CsaVasút (Tisza-pályaudvar) 3 óra.
gott királyfi pénteken este diszbemumarhahús
•
5.60
7.—
9.— nádi-utca 20.
Rendező 3 óra.
tató keretében kerül szinre. Az operaMÉLY gyermekkocsit kölcsönvennék
bivalyhus
5.20 —.— —.—
Gyufagyár 3 óra.
bérlet A. 3. soroznia kedden, 17-én érBorjúhús
7.— —.— —.— esetleg jutányosán megvennék. Jelige:
vényes.
Ujszegedi kender 2 óra.
juhhus
5.60 —.— —.— Kölcsöndijat fizetek.
*
EGY használt parasztkocsi eladó.
Lippai 3 óra.
bárányhus
6.40
—.— —>•—
A könyvnapok megnyitásán, kedden
A részletes hústermékek árai megte- Malom-utca 16.
Délmagyarországi
cipőgyár
f&
4.
délelőtt nagy sikert aratott a SzerdaheFÉRFIRUHA, alig használt olcsón,
kinthetők a közellátási ügyosztály árKonzervgyár 2 óra.
lyi—Csuka—Sándor—Ramcr
vonósnémagas alakra eladó. Schwarcz szabó,
osztályán,
mit
a
husiparosok
kifüggyes, mely Mozart Kis éji zenéjét játKárász-utca 6 szám, 9—2-ig.
Községi Élelmiszerüzem 6 óra.
geszteni tartoznak üzleteikben.
szotta.
BÉLYEGGYŰJTEMÉNY'!', tömegbéDohánygyár
3
óra.
Szappan fogyasztói
ára
december lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban.
*
Rendőrség
fél
5
óra.
5-től:
Csütörtökön este a könyvnapok keFalus bélyegüzlet, Iskola-utca 28, fogaSzőreg vasút fél 4 óra.
retében Füst Milán mond zenei bevezeszinszappan negyed kilós
1.45
dalmi templomnál.
tőt a Bajazzók előadása előtt. Ez al- December 13, péntek:
szinszappan egyötöd kilós
1.16
PANCSOVAI-utca 47. számú ház 500
kalomból Ncddát és Toniot ismét Popipereszappan 1 kilós
18.50
négyszögöles gyümölcsössel, mellékhePostások
4
óra.
gány Zsuzsa és Kassay János játszák.
dobozolt pipereszappan 1 kg 24.50
lyiségekkel eladó. Érdeklődni ugyanott.
Vízműtelep fél 3 óra.
*
rud borotvaszappan drb-kint
1.76
Pick-gyár 3 óra.
dobozolt borotvaszappan drb
2.26
Fischer Annié zongoraestje a „Konkenőszappan kilónkint
3.60
Gázgyár fél 4 óra.
cert" mesterbérletének II. hangverse'KOLÖNFfLl
nyén december 16-án, hétfőn este fél
Kereskedők az árakat kifüggeszteni tarKöztisztaságtelep 4 óra.
8-kor a Tiszában. Még néhány jegy December 14, szombat:
toznak.
RÖV1DÁRUÜZLETHEZ társ keresKoncertnél.
A ^mértékűién
megrendelésre
készí- tetik pénzzel vagy áruval. Kevés áru
Ptnzügy 1 óra.
tett ruházati cikkek munkavállalási diDorozsma 6 óra.
ja is megállapítást nyert és az uj és van „Tisza Lajos-körut" jeligére.
Szőreg fél 7 óra.
javítási munkálatok legmagasabb áraix Az érc- és fémipari szakosztily
nak szabályozása, mely megtekinthető Felelős szerkesztő: GÁRDOS SANDOS
Üzletveze tőség 1 óra.
tagjai 12-lg, csütörtökig, üzemi célra
Felelős kiadó: KONCZ LASZLÖ
a közellátási ügyosztály árosztályán.
December
15,
vasárnap:
kokszot igényelhetnek az ipartestüKiadja:
Közellátási
ügyosztály.
Kecskéstelep 3 óra.
letben.
I I I
HÍRLAPKIADÓ KFT
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Az A l f ö l d legnagyobb táblaüveg
(pézsmát) és mindenféle nyers
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerkeaéraktára és üvegezési vállalata
tőség (este 8 órától): 673
vadbört a legmagasabb áron
f * rr
••
« /N 0
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6
W VÁSÁROL
V Á S Á R O L NÁDASY
N Á n A S i SZORMEÜZLET, K i g y ó - u . 1.
Telefon; 323
K ö f o s i
G é z a
Mórey atca 9. TaUiaái J0V A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSÉ

Xibaljájai,

I

VÍZIPOCKOT
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