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DÉLMAGYARORSZAG
A nemzet napszámosairól
a magyar nevelőkről ujabban isméi szó
esik, íródik számos újságcikk. A sokezernyi falusi óvónő, tanyai tanitó, tanár és egyetemi professzor nehéz és
kétségbeejtő anyagi helyzete és kulturális fejlődésük kérdése került a napi
politika homlokterébe. A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete a felszabadulás után közvetlenül
történt
megalakulása óta küzd a pedagógustársadalom megbecsültetéséért, jobb életlehetőségéért, de ennek a harcnak kézzelfogható eredményességét akadályozta
az infláció, az ország nehéz ikül- és belpolitikák helyzete, gazdasági életünk ziláltsága és zavara. Most. a stabilizáció
ötödik hónapjában ujra, fokozott mértékben megindult a harc. Ebben a küzdelemben azonban, a pedagógusok szakszervezete nincs egyedül. A Magyar
Kommunista Párt kezdettől fogva tudatában volt annak, hogy a régi, feudális Magyarország romjain egy uj,
szabad és szociális Magyarországot csak
a népi erők minden rétegének teljes
bekapcsolásával lehet megvalósítani, tehát fel kell számolni az ellenforradalmi
rendszer kultúrpolitikáját is. Ezen a
téren megújhodás, teljes rendszerváltozás pedig nem valósitható meg a pedagógusok anyagi és társadalmi helyzetének rendezése nélkül. Ezt az elvet
az elmúlt két esztendő alatt pártunk
vezető; népgyűléseken és előadásokon,
ujsághasábokon é s parlamenti felszólalásokban számtalan esetben leszögezték
már. Pártunk, amely a dolgozó nép, az
egész ország napról-napra felmerülő
kérdéseinek megoldásán fáradozva nem
merül cl a mindennapos gondokban,
politikáját neifi időleges, múló szempontok. hanem a munkásosztály, a nép,
az emberi haladás nagy egyetemes érdekei vezérlik, most már elérkezettnek
látja az idejét annak, hogy a stabilizáció megszilárdulásával arányosan a nevelőtársadalom is nagyobb anyagi és
erkölcsi megbecsültetésber. részesüljön,
központi sajtójában felvetette g az ország nyilvánossága elé vitte a legsúlyosabb nevelői sérelmeket,
panaszokat. Az MKP III. kongresszusa követeli a magyar közoktatásügy nópi alar
polcon való újjászervezését. Ebben a
követelésben benne foglaltatik a pedagógustársadalom anyagi fejemelkedé e,
a köz szolgálatában a magánérdekektől
való függetlenítése is. Pártunk nagyszegedi értekezlete is teljes mértékben
magáévá tette a kongresszusi követeléseket s a szegedi nevelők irányában a
Végrehajtó Bizottság utján kézzelfogható tanújelét is kívánja ennek a közeljövőben adni. Ezzel szemben csak az
a kérés és az a kívánság merül fel,
hogy a nevelőtársadalom, amely 25 esztendőn át el volt zárva a néppel együtt
a demokráciától, a haladó gondolatoktól, mgrt távoltartotta a politikától,
most értse meg az uj világ uj hangját,
legyen a népi demokráciának a megalapozásában. felépítésében pártunknak s
vele együtt a haladó szellemiségnek hűséges küzdőtársa, merjen nyíltam állást
foglalni a reakcióval szemben, hagyjon
fel a-nemzet és vele együtt saját sorga és jövője iránt eddig tanusitott közönyösségével. Tartsa minden
nevelő
elsőrendű kötelességének, hogy a politikai élet eseményeiről tájékozott legyen, ismerje az ország előtt álló feladatokat, teendőket és segitse szívvellélekkel a magyar demokrácia ügyét.
Lássa már egyszer végre tisztán és világosan: ki a barát és ki az ellenség!?
Simon József

Véres angolellenes tüntetések

Rákost

Mátyás:

Ha a reakció kiűzése tárgyalások utján nem sikerül?
teljes erőnkkel latbavetjük a tömegeket
A Kommunista Párt hároméves terve békebelire emeli a z életszinvonalat
(Budapest, december 11.) Kedden
este a Magyar Kommunista
Párt
összminiszíériumi pártszervezete taggyűlést tartott.
Rákosi
Mátyás
miniszterelnökhelyettes nagy beszédben számolt b:
a gazdasági és politikai helyzetről.
Kifejtette, liogy a gazdasági helyzet
szilárdabb. A mégis mutatkozó nehézség legfőbb oka, hogy a reakció
befolvása érvényesül. Ha a reakció

megszüntetésére a tárgyalásokon a
meggyőzés eszközei nem járnak sikerrel, teljes erőnkkel latba vetjük
a
tömejjtket is. A korrupció elleni
harcot a mi pártunk a Saját soraiban
is kíméletlen erőveí folytatja.
Rákosi végül hangoztatta, hogy a
Magyar Kommunista Párt 3 éves tervet dolgozott ki, amelynek végrehajtása a termelést és a nép életszínvonalát a békebelire emeli, sőt nem

egy téren felül is múlja. Remény vau
arra, hogy már tavasszal végrehajtjuk a legrosszabban fizetett dolgozó
rétegeknek, a munkások és köztisztviselők életszínvonal-emelésére szol-'
gáló intézkedéseket. Gazdasági, kü'és belpolitikai viszonyaink ma egyaránt a demokrácia megszilárdítását
követelik, ezért harcolunk és bizonyos, hogy ebben a harcban mi foi gunk győzni és nem a reakció.

R e n d b l v f t U feftzgfftlést h í v n a k ö s s z e
a faellátás ügyében
Megkezdik az nj közellátási jegyek kiosztását — Nyolcféle jegyünk lesz janoár 1-től
(Szeged, december 11.) A Szerdai
közellátási értekezleten dr. S'mon József tanácsnok, a közellátaki níVáia*
referense beszámolt arról a budapesti
útról, amit Kis Kálmán és dr. Keller Tivadar tanácsnok társaságában
tett meg és amelynek eredményéről a
Délmagyarország már beszámolt.
Horváth József elvtárs felszólalásában kifejtette azt a kívánságát, Szeretné tudni, hogy Lupsa Nóvák kereskedő hogyan kapott 12 vagon burgouvakiutalást. ugyanakkor, amikor
a város jóformán semmi burgonyához
ném tud hozzájutni. LLupsa Nóvák
kötelezte magát, hogv a különböző
intézményeknek és szakszervezeti tfeszerző csoportoknak szállít burgonyát. A közellátási
kormánybiztos
nézzen utána, hogy szerződési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e.
A kormánybiztos kérjen kimutatást az
intézményektől és a beszerző csoportoktól, milyen mértékben vannak ellátva burgonyával.
Simon tanácsnok bejelentette, hogy
a közellátási minisztérium 166 mázsa

étolajat utalt ki Szegednek, ezenkívül ujabb 200 darab sertés vágására
ádtí *f liinlván+t.
Pálfy főispán, közellátási kormánybiztos a város faellátására visszatérve, kifejtette, - szükségesnek látja ebben az ügvben rendkívüli közgyűlés
összehívását. Utasította dr. Tölcséry
László tanácsnokot, a közellátási űgvosztálv vezetőjét, hogy ezt az íigvet
kés/itse elő és a legközelebbi tanácsülésbe vegve be, liogv a rendkívüli
kőzgvülés' összehívható legyen. Bejelentette a tanácsnok, hogv decemberre mindenki megkapja 1 kiló 20
dekás lisztfejadagiát. ae csak fe!emennviségben osztanak finomlisztet,
a másik fele főzőÜszt tesz. lementette
továbbá Simon tanácsnok, hogv január 1-én uj közellátási jegyeket vezetnek be. Nyolcféle jegyet kap minden ellátatlan. A jegyek kiosztása
még az ünnepek előtt megkezdődik,
mert január l-re az osztást be kel!
feie/n:. A tanácsnok következő bejelentése azt adta tudtára a közellátási
bizottság tagjainak, hogy a svájci

segélyakció 1500 tipusdobozt adott
a szegedi gverekek között való szétosztás végett karácsonyra. A dobozokban csokoládé, cukor, só és gyufa
van. Beszámolt Simon tanácsnok arról is, hogy az étolafsajtolók országos szövetsége a délelőtt folyamán
értekezletet tartott a városházán és
megbeszélte a kis olajsajtolók problémáját. Az értekezlet azt javasolta,
hogv a közellátási hivatal vezetője az
iparfelügyelővel együtt beszélje meg,
mi módon lehetne a szegedi kis olajsaitolókat üzembe helyezni, hogy ezzel is növekedjék az étolajtermelés.
Székely László elvtárs a szappanellátás ügyét tette szóvá. Az utóbbi
napokban teljesen eltűnt* minden
szappanféle a szegedi
üzletekből.
Kérte a közellátási kormánybiztost,
járjon közbe illetékes helyen, hogv
Szeged szappanfőzéshez
megfelelő
vegvszerk'utalásokat kapjon,
hogv
ezen az utón a szegedi háztartások el
tudják magukat látni szappannal.

í g é r e t e k után — tetteket!

A Demokratikus
Nőszövetség
népes
küldöttsége
követelte az árak letörését, az árdrágítók
szigorú
megbüntetését
4 küldöttség

a közellátási kormánybiztosnál,
az államügyészség
és az uzsoraegyesbirónál
terjesztette elő kívánságait

(Szeged, december 11.) A Magyar közellátási bizottság valamennyi tag(Róma, december 11.)- Páduában a Nők Demokratikus
Szövetségének jának füle hallatára. A küldöttség
keddi nap folyamán briíellenes tünte- üzemi és városi szervezetei szerdán vezetője Egyessy Lajosné elvtársnő
tések voltak, amelyek egész késő küldöttséget szerveztek, hogy foly- memorandumot nyújtott át a közelláéjszakai órákig tartottak. A tünteté- tassák azt az akciót, amelyet leg- tási kormánybiztosnak és élőszóval
sek során a tömeg mintegy 50 brit utóbbi gyűlésükön kezdtek a drága- is ecsetelte azt a kétségbeejtő helyjármüvet felfordított és felgyújtott. ság letörésére. A mintegy 100 tagból zetet, amibe a munkáscsaládok és
A brit csapatok tüzeltek a tömegre és álló küldöttség a délelőtt folyamán egyéb kisegzistenciák jutottak az ala• 3 polgári személyt megsebesítettek. elsőnek dr. Pálfy György főispán csony fizetések és a magas árak
Az utcai összetűzések során 20 em- közellátási kormánybiztost
kereste miatt. Szeged háziasszonyai szomobe • sérült meg. A zavargásokra egy fel. A főispán éppen a közellátási rúan tapasztalják, hogy a város az
intftdens adott alkalmat, amelynek so- j bizottság ülésén elnökölt, az asz- j ígérgetések ellenére ma sincs ellátva
rán egy brit katona megsebesült.
' szonyok itt adták elő kívánságaikat a ! tűzifával. Az anyák tehetetlenül kény-

vezetőjénél

telenek nézni, 'hogy gyermekeik a
hideg lakásokban megbetegedésnek
vannak kitéve. Rendkívül gyors és
hathatós intézkedéseik szükségesek,
hogy a város fával való ellátása
megtörténjék. Szóvátette a küldöttség
a burgonyaellátást is. Kijelentette,
Szeged asszonyai elvárják, hogv az
Ígérgetések helyett most már tettek
következzenek.
Pálfy főispán válaszában hangsúlyozta, hogy ami tőle telik, mint eddig,
ezután is mindent meglesz, hogy a munkásság nehéz helyzetén Segítsen. Már
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Élelmiszerbehozatalra egymillió dollárt
szavazott m e g a minisztertanács

eddig ie táviratok -sorozatát menesztette
a minisztériumokba, felhívta a figyelmet a drágaság következtében beállott
helyzetre. A szegedi asszonyok tiltaicosó küldöttségéről szintén értesítést
küldtek illetékes helyekre. A tüzifaügy. R e n d k í v ü l i é l e l m í s z e r j u l t a t á s o k d e c e m b e r b e n — S z a b á l y o z vonatkozó
ben közölte, hogy éppen most kapott z a k a k é s z l e t e k f e l k u t a t á s á r a e s e l o s z t a s a r a
a város Dunántúlról nagyobb mennyi- r e n d e l e t e k e t , újból m e g á l l a p í t j á k a z e l l á t a t l a n o k s z ó m a t
ségű kiutalást, olyan helyről^ ahol a tű(Budapest, december 11. A kor- tásügyi miniszter egyes konkrét jazifa állítólag már ki is vap termelve.
Szeged megbízottai elutaznak a kijelölt mány tagjai szerdán délben Nagy Fe- vaslataival kapcsolatban a
rizs-ár
helyre é s a lehető legnagyobb mennyi- renc miniszterelnök elnöklésével mimegállapításával
és
behozatalának
ségű tűzifát vásárolják fel.
A küldöttség tagjai a válasszal nem / nisztertanácsra ült össze. A minisz- kémesével foglalkozott, továbbá a
elégedtek meg,
mert
táviratozásban tertanácson Eröss János közellátás- baromtiexporttal kapcsolatos kérdénem merülhet ki h közellátási kormány- j ügyi miniszter a rendelkezésre átló seket is előterjesztette Eröss János
biztosság tevékenysége.
Eredményeketj cleimiszerkészletekröl számolt be és miniszter.
akarnak látni a szegedi asszonyok. A
Felhívta a minisztertanács a közfőispán válasza meglehetősen ingerültté javaslatot tett a készletek felkutatátette a küldöttséget, amely ennek elle- sára, és az ármegállapításra.
ellátásügyi minisztert, ltogy az elfonére rendben és fegyelmezetten távoA minisztertanács :tz élelmiszer ki- gadott elvek szerint szabályoz^ a
zott.
vitelnek és behozatalnak
kérdését Készletek felkutatására és felosztáA városházáról a törvényszék
épületébe vonult a küldöttség. Itt először egységesítette és egy bizottság leg- sára vonatkozó rendeleteket, egyben
dr. Mecsér .Józsefet, az államügyészség szigorúbb ellenőrzése alá helyezte. A pedig a rendelkezésre álló késztetekvezetőjét keresték fel. Kérték, hogy az minisztertanács megállapította 4 de- nek megfelelően tegye meg a szükügyészség a jövőben a lehető' legszigo- cemberi rendkívüli élelmiszer juttatá- séges inté/kedéseket az ellátatlanok
rúbban lépjen fel az árdrágítókkal,
különösen a drágító és árurejtegetö
texti- sokat, amelyek között liszt, burgonya, számának uj megállapítására.
lesekkel és bőrösökkel
szemben,
meri lencse és bab szerepel. Az élelmiszer
A minisztertanács
megállapította
ezen a téren úgyszólván semmit sem • behozatalra 1 miilió dollár folyósítá- ezután az árleszállítások alapelveit
javult a helyzet. Kérték továbbá, hogy sát rendelte el a minisztertanács. A
és tudomásul vette a közellátásügyi
az ügyészség
kaució
ellenében ne hebehozandó
élelmiszerek
sorrendjét
és
miniszter
bejelentéseit a már végrelyezze szabadlábra
a letartóztatott
árdrágítókat.
Dr. Mecsér József válaszá- kereteit az előbb emiitett J^izottság hajtott árleszállításokkal kapcsolatoban kijelentette, hogy az államügyész- állapítja meg.
san. A minisztertanács délután 4 óráség a legszigorúbb módon kezeli az árA minisztertanács ezután a közellá- kéi" ért véget.
drágítók é s spekulánsok ügyót. Közölte, hogy a kaució ellenében való szabí.dlábrahelyezés már 1945 április 1 óta
megszűnt.
Felkereste a küldöttség dr. Margita
István törvényszéki' tanácselnök, uzsóraegyesbirót is, akit éppen tárgyalás
közben talált. Itt Fábián Albertné elvtársnő terjesztette elő a küldöttség kívánságait, amik az árdrágitók és spe- J e k e l i a l u s s y S á n d o r n a g y k e r e s k e d ő 5 f o r i n t 13 f i l l é r h e l y e t t
kulánsok szigorú megbüntetésére vonat- 7 f o r i n t 3 3 f i l l é r é r t a d t a a m o l i n ó t — 3 7 0 0 m é t e r á r á b ó l
koztak. Margita uzsoracgyesbifó közölc s a k 140 m é t e r t v e z e t e t t b e r a k t á r k ö n y v é b e ,
te. hogy most foglalta el hivatalát aza többit elrejtette
zal az elhatározással, hogy a legszigo(Szeged, december 11.) A szegedi lett fizetnie Egner Kálmán
rúbb mértékkel szabja meg a büntenyugdíjas
akinek révén sikerült
tést a stabilizáció ellenségei, az árdrá- renuorseg gazdasági rendeszet! osztálya rendőrtisztnek,
az elmúlt néten a drágaság elleni küz- mindig áruhoz jutnia. Egner, amikór
gitók és spekulánsok számára.
delem jegyében folytatta munkáját es Budapesten szembesítettek Jekelfalusnapokon Keresztül a textilüzleteket
el- syval, beismerte, hogy kapott i forint
lenőrizte. A rendészeti közegek meg- 70 fillért, de az; állította, hogy azt azIllés Béla a M ó r i c z Z s i g m o n d vizsgálták az üzletekben, hogy a keres- ért kapta", mert igy törlesztette Jekeikedők rendesen vezetik-e a rak'ávköny- íaiussy a vele szemben fennálló lartoNépi K o l l é g i u m b a n
veiket c s egyes árucikkeik® 1 neíR ad- ?Asái,r és fonalat is ezen. a pénzen váA k i S a y t u p ( x t t b g m a r d a t aattaora ják© xtz előírtáéi drágábban. Több kis- sárolt „üzletfelének". Á gyárban aztexttipd(Szeged, december 11.) Szerdán dél- kereskedőnél előfordult, hogy a sárga után kiderült, hogy a szegedi
eladási árát b forint
23 namista 3700 méter textilárut
kapott a
után a Móricz Zsigmond Népi Kollé- molinovászon
tüntet- gyártól Újpesten és ebből a mennyiséggiumba látogatott cl a könyvnapokon fillér helyett 8 forint 80 fillérrel
Amikor a de- bot mindössze
140 métert vezetett
be
Szegeden tartózkodó Illés Béla. Itt meg- ték fel a kirakatokban.
nyilvánvalóan
azért,
tekintette a kollégisták szobáit, érdek- tekúvek utánanéztek, hogy mi ennek az raktárkönyvébe
A nyomozó
ködött helyzetükről, majd előadás for- oka, kiderült, hogy ezek a kiskereske- hogy a többit elfeketézze.
Sándor ezekután Jekkelfaiussyval
visszatért
májában különböző kérdésekre felélt. dők valamennyien Jekelfalussy
Ennek során igen érdekesen beszélt a Oroszlán-utcai texttlnagykerískedő űz- Szegedre, ahol a textilkereskedöt azonSzovjetunió életéről, amelyet
többévi létében vásárolták a vásznat .3 forint nal letartóztatták, kihallgatása befejezA tével átkísérik az államügyészségre.
ott-tartózkodásának
clményszerüsége 13 fillér helyett 7 forint 33 fillérért.
tett még érdekesebbé. Beszélt a közép- nyomozók azonnal Jekelfalussy üzletéTöbbször rámutattunk már arra,
iskolák helyzetéről a Szovjetunióban és be siettek, ahol megállapított rk, hogy hagy amig a gyárakból a kiskereskeJekelfalussy
már
november
elejétől
nem
elmondotta, hogyan lehet egy kolhoszdőkhöz jut az áru, az ára a duplájára
vezeti raktárkönyvét.
Kihallgatásakor növekszik, egyrészt a
fiubol egyetemi tanár.
közvetítőknek
azt mondotta a kereskedő, hogy a moii r járó prémiumok miatt, másrészt mert
Délután ismét hangverseny ép iro- nóvásznat a Darvas Testvérek újpesti a nagykereskedők is, le kívánják födalmi délután zajlott le a könyvvásár szövöüzemcben vásárolta é s őrért adta lözni az őket megillető hasznot. Jekelmert
nem falussy Sándor esete nyilvánvalóan biterületén a Hungáriában. Ezen Balázs drágán a kiskereskedőknek,
Béla csevegett ismert, közvetlen modo kapott róla szám tót. Ezekután Jekclfa- zonyltja ezt. Ezek után már csak a vak
i ában a közönséggel. Palotai Boris „Szü- lussyval együtt Budapestre utazott az nem látja, hogy a dolgozók keservesen
a megkeresett fillérein néhányszaz nagyletésnap", Barabás Tibor pedig „Terus" egyik nyomozó, hogy ott folytass r
cimü novelláját olvasta fel. A Nemzeti nyomozást, mert adatok merültek feL kereskedő é s áruközvet itö éli heremódSzínház tagjai egészítettek ki a mű- arra, hogy a fővárosban is vannftk ...ei - ra fényűző életét. Jekelfalussy példája
dek.itjci" az árdrágitási ügynek. Mire arra kell hogy indítsa a rendőrséget,
sort.
a fővárosba cr.ek, Jekelfalussy bevalA hangverseny után Passuth László lotta, hogy megkapta a számlát a gyár- hogy folytassa a nyomozást a textil
fronton. Kíváncsian várjuk, hogy Jckeitartott, előadást az Ujságiróotthonhan. tól és azon a molinóvászon
métere 3 fo- íalussyt pedig valóban statáriáiis bíróElmondotta, hogy a háború után a Pcn rint '34 filléres áron van
feltüntetve. ság elé állitják-e és megszületik-e végClub első ülésén Stockholmban Tábori Ekkor már az:" állította, hogy azért volt
Pállal együtt ö képviselte a magyar kénytelen áron' felül adni áruját, mert re Szegeden is az első súlyos ítélet az
uzsorabiróságon.
irókat. Nagy érdeklődés mellett beszél- 1 forint 79 fillér közvetítési
dijat
kelte el ezzel kapcsolatban élményeit, benyomásait, Előadása második részében
most sajtó alatt k v ö könyvéből olvasott fel részleteket, amely a francia hugenottákkal é s a Szent Bertalan éjszakával foglalkozik.
A budapesti irók este a Nemzeti
Szinház előadását tekintették
meg,
amely előtt Heltai Jenő mondott beveakad még vásárló
is — Tamás Aladár a Szikra-könyv
zetőt. A színielőadás után az Ujságiró- Azért
érdeket
terveiről
— Az iskolák
miért nem
látogatják
otthonban Balázs Béla csevegett a kö- kiadó
zönséggel.
a
könyvvásárt?

Nagyszabású textilpanamát leplezett le
a szegedi rendőrság

Beszámoló

A csütörtöki műsor
Ma, csütörtökön délután fél 5 órakor
ismét a Hungáriában rendeznek hangversenyt. Ezen Passuth László, Sz. Szigethy Vilmos, Benkö Miklós, Deák
Sándor, D. Nagy Erzái, Gáthy
Pál,
Horti Hilda, Hotti Eva, Kőműves Erzsi, Lánczi Eva, Lázár Márta, Molnár
Iván, Percnyi Kálmán, dr. Sikolya István, Zentai Anna szerepelnek. Sugár
Jetiő konferál. Utána körülbelül
fél
6 kor az Ujságiróotthonban Palotai Boris tart előadást. Este 7 órakor a Ssherezáde előadása előtt a Nemzeti Színházban Füst Milán mond bevezetőt. Fél
11-101 az Ujságiróotthonban Balázs Béla
-sevog a közönréggel é s válaszol a feltett. kérdésekre. Belépődíj természetesen egyetlen előadáson sincs.

a szegedi
forgalmáról

(Szeged, december 11.) A
szegedi
könyvnap második napján a közönség
érdeklődése láthatóan nagyobb volt a
könyvvásár iránt. Az első napnál jóval több közönség látogatta meg a Hungária nagytermében levő könyvsátrakat, de sajnos, ismét meg kell állapítanunk, hogy a szegcdi közönség ugy
látszik, nem éhes olyan mértékben a
kultúrára, mint várni lehetne. Természeteser. ennek jórészt anyagi akadályai vannak és legtöbben arra hivat-

könyvnapoh

koznak, hogy 15-ike után jobban tudnak majd vásárolni. Tábory László elvtárs, a Szikra-könyvesbolt vezetője elmondja, a szegedi könyvkereskedők azt
várták, hogy ha nem is tudnak olyan
sokan könyvet vásárolni, de legalább
felhasználják a szegediek ezt az alkalmat arra, hogy közelről megnézzék, átlapozzák a könyveket. Azt hitték, tolongani fognak az emberek az asztaloknál.
Valóban akadnak is., különösen só^mmmm—mm—mmmam

Merry Shandy és Kosztelitz
e^edárusltója

Vajda

(

W

^ i f ' Í Z

helyett tökefetes „Év»« tojáspótló. 1 levél 5 tojást helyettesit. Sütéshez, rántottához egyaránt alkalmas. EgyedArmltá*
kizárólag viszonteladóknak

SZEREDAI-nál

Cserzy M.-u. 3. — Kárász-u.( 10

várgószemü diákok, akik áhítattal szemlélgetik a könyveke:, de szerencsére
vannak azért vevők is. Altalaban körülbelül minden ötödik, hatodik látogató vásárolt
könyvet.
Észrevettük,
nogy a Szikra könyvsátra a legtöbb tárogató ti gyeimét felkelti, mert itt találhatók azok a könyvek, amelyeket az
utóbbi években nemcsak kiadni, de legtöbbször még olvasni sem volt szabadi
Magyarországon. Ennél a könyvsátornál elbeszélgettünk Tamás Aladárral a
kiváló íróval, aki egyébként a Szikrakönyvkiadó egyik vezetője is. A Szikra
jövendő terveiről érdeklődtünk nála.
— Minél több marxista munkát,
tanulmányt
akarunk
a közeljövőben
kihozni — mondotta —, hogy
a*magyar
társadalmat is megismertessük
a tudományos szocializmus, marxizmus fö kérdéseivel. Ezen a téren sajnos, nagy
hiányokat kell pótolnunk. Ezenkívül a
szegényebb néprétegek, a munkásság é s
parasztság könyvvásárlására
altarunk
lehetőséget teremteni. Ezért rövidesen
néhány forint áru olcsó
könyvsorozatot
indítunk a legkiválóbb hazai és külföldi
irók munkáinak
összeválogatásában.
Reméljük, ez a „Szikra kis könyvtára""
megbecsülésre is talál majd. Művészeti
könyvsorozatot is akarunk indítani és
általában minden társadalmi réteghez
és érdeklődési csoporthoz tartozó olvasónak igényét akarjuk kielégíteni. A z
elmúlt évben is a Szikra adta ki a legtöbb könyvet.
Barabás Zoltán a Szikra, szervezője"
még hozzáfűzi, hogy részletfizetési
kedvezményt
is megvalósítottak.
Egyelőre
csak g 40 forinton felüli vásárlásoknál
".udoak adni 4—5 havi hitelt, de rövi
desen még nagyobb kedvezményeket is
tetvesnek.
Reméljük, a szegedi konyviiápek
harmadik napján ismét fokozódik az
érdeklődés c s főként a vásárlás is. Csodálattal tapasztaltuk, hogy eddig még
egyetlen szegedi iskola növendékei
sem
látogatták
meg testületileg
a
könyvvásárt. Az irodalomtanárok számára pedig legkitűnőbb alkalom lenne a tanulókat közelebb hozni a könyvekhez és
magukhoz az írókhoz is. Reméljük, a
. zegedi iskolák még ma pótolják ezt a
nagyon, is hibáztatható mulasztásukat

Bajcsy-Zsilinszky e m l é k e z e t e
(Budapest, december 11.) A kormány és a nemzeti ellenállás szabadságharcosainak szövetsége a nemzeti
ellenállás hőseinek Bajcsy-Zsllinszk?
Endrének, Tárcsái Vilmosnak, Kis®
Jánosnak és Nag.V Jenőnek mártivhaíála második évfordulója alkalmairól
gyászünnepségeket rendezett.
Szerdán délelőtt a Szent Istvánbazilikában gyászistentiszteletet tartottak. ahol Bánáss Lás/Ló veszprémi
megyéspüspök misézett. Ugyanakkor
a Kerepes-uti temetőben Kővágó József polgármester mondott gyászbeszédet és megkoszorúzták Tarosai
Vilmos sírját.

*

SZÉCHÉNYI

FILMSZÍNHÁZ

S Z E G E Dp
TELEFON: 4 a

Csak 3 napig!

Dec. 12, 13. 14. Csütörtök, péntek,
szombat 1
Egy nő, aki mer.
Egy gengszter aki nem mer.
De gyors a szere'em a

Láthatatlan asszony

c. fantasztikus és kacagtató amerikai
filmben. Főszereplő:
Virginia Brnce és
John
Barrymore

A-zbtoUiuüt: HIHABÓ
Előadások kezdete: fél 4, •[« 6 és 7.

DÉLMAGYARORSZAG

CSÜTÖRTÖK, 1946 DECEMBER 12

I R E

Cukrot, tejport és húskonzervet ad az UNRRA
karácsonyra a szegedi gyermekeknek
és az intézményeknek

CSÜTÖRTÖK, december 12
Nemzeti Színim; Este 7 órakor Ba- U N R R A - b i z o t t s á g e l l e n ő r i z t e a z a m e r i k a i
faxzék. Seherexáde.
szétosztását

Széchenyi Filmezlnháx i fél 4, ne-

gyed 6 és 7 órakor: L á t h a t a t l a n « u -

mey.

Belvárosi Mozi: fél4, 'A6, 7 órakor
Utolsá dal.
ivorxo mozi: fél 4, V*6 és 7 órakor:
A dzaaagel démona.
Muzeum zárva.
Somogyi-könyvtár nyitva 9-tól este

• óráig.

.v

Egyetemi könyvtár nyitva 9-től délKtán 4 óráig.

SZOLGALATOS
GYÓGYSZERTÁRAK:
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59,
Franki József Szent György-tér 6,
ifuszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41,
Twnesváry József Klauzál-tér 9.
Utducs

S x u k i s z t ö

Bácsi!

Nagyon szépen
megkérném,
hegy
kis levélkémet
közölni
szíveskedjék.
Nagyon szépen köszönöm
a
MaDISz
Mikulás Bácsijának, hogy gondolt ránk,
somogyitelepi községi iskolás
tanulókra,
szíves adományával.
Ugy
megörültünk,
mikor az igazgató és a tanító bácsi behozták és szétosztották
közöttünk
a
MaDISz ajándékát, füzeteket,
könyveket és különböző
taneszközöket.
Teljesen fűtetlen tanteremben
tanulunk, Sokan a társaim közül
mamuszban, facipöben, kiskabátban
járnak az
iskolába. Igy még csak lehet
valahogy
tanulni, de ha nincsenek taneszközeink, •
ültkor mindenképpen
megakadunk. Miit*
dén egyes füzet, vagy ceruza sokat jelent nekünk, mert ha a régi elfogy,
nem tudunk ujat veti ni, mert sok társamnak az édesapja munka nélkül van.
Még ennivalóra sem telik.
Még egyszer nagyon szépen
köszönöm mind az én, mind a társaim nevében
a MaDISz Mikulás
Bácsijának
ezt a kedves ajándékát, mellyel
nekünk
és szüleinknek oly nagry segítséget nyújtott.
Köszönöm Szerkesztő
Bácsinak
is,
hogy levelemet közölni szíveskedett.
A
szeged-somogyitelepi
általános
iskola
kisdiákjai
nevében;
Bitó
Erzsébet
IV. osztályos
tanuló.
-oQv—

(Szeged, december 11.) Kedden este Mn Curtis, az UNRRA budapesti
szervezete helyettes vezetőjével az élén
bizottság érkezett Szegedre a népjóléti
és közellátásügyi minisztérium több főtiszíviselőjéríék kíséretében. Az UNRRA
bizottságot Szegedre kisérte dr. Benedek Jenő miniszteri tanácsos, dr. Viczián István miniszteri osztálytanácsos,
dr. Varga József miniszteri tanácsos és
Karvázi szociális főfelügyelő. A bizottság tagjai reggel dr. Biacsy Béla tanácsnok szociális felügyelő kalauzolása mellett felkeresték a városházát, ahol Curtis UNRRA vezetőhelyettes bejelentette
Dénes Leó elvtárs polgármesternek,
hogy az UNRRA karácsonyra
nagyobb
adományt juttat a szegedi szociális in-

ruhaadományok

tézményeknek
és a 12 éven aluli gyermekeknek.
A szociális intézmények és
a különböző intézetek 981 kiló cukrot,
1471 kiló húskonzervet és 245 kiló tejport,
a
12
éven
aluli
gyérmekek 675 kiló cukrot, 1022 kiló húskonzervet és 270 kiló tejport kapnak.
A bizottság ezután meglátogatta a
városi szeretetházat és az ujszegedi
gyermekmenhelyét, ahol tanulmányozta az ápoltak helyzetét. Végül a tűzoltólaktanyát keresték fel, ahoi jelenleg
is folyik a.z UNRRA által adományozott
használt ruhák szétosztása. A bizottság
tagjai megelégedésüket fejezték ki dr.
Biacsy Bélának, a szétosztás vezetőjének a szétosztás módja felett. Ezután
továbbmentek Makóra.

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR A JÉGKUNYHÓBAN
SzaloBCokor

gyári és
sajálkészitésü
NaCr
kedvezmeny!

Nagy az öröm odahaza, ujjongnak D e z s e r l e k ,
a gyermekek, papa, mama megen- a n g y a l h a j ,
gedte J é g k u a y h ó b a menjetek.
csillagszóró.
Édes, színes és gyönyőifi
Karácsonyfadíszek
szaloncukrot

vegyetek.

Viszonteladók részére

Nagy
választókban

nagybani

árak!

Felhívás. Dr. Bertégyi Albert
— Az utalapi tisztviselők is kaporvos, szegedi lakos, aki az 535 sz.' nak karácsonyi segélyt. A közlekedési
hadikórháznál, inint orvos-zászlós tel- minisztérium szerdán értesítette $zejesi ett szolgá.atot, a napokbau nyu- ged hatóságát, hogy az utalapi költigatról visszaérkezett Szegedre. Fel- | séevetcs
i&'braVcnnni
ségvelcs tisztviselőit is
"karácsonyi spsein vj a az államvédelmi osztály mind- gélyben kell részesíteni. A polgárazokat, akik a nevezett múltbeli po- mester intézkedett a segély kifizetése
litikai magatartására nézve terhelő ada iránt.
tokát tuunak szolgáltatni, tanukénti
— A hivatalok háziüzemeinek megkihallgatás céljából
jelentkezzenek szüntetését kérte a cipésziparosság.
sürgősen a Rendőrpalota 11. emelet Szerdán délelőtt a cipésziparosok né7. sz. helyiségében a délelőtti órák pes küldöttsége kereste fel hivataláalatt
(
,)
ban Dénes Leó elvtárs polgármestert.
x A 45 éves Sandberg-cég (Szc- A küldöttség tagjai előadták, hogy a
chenyi-tér 17.) közli, hogy raktáron cipészkisiparosoknak, akik keserves
tart orvosi műszereket, optikai cikke- küzdelmet folytatnák a megélhetésket, fényképezőgépeket, kötszereket, ért és súlyos adókat fizetnek, nagy
aminek árit- 35 százalékkal leszállítot- konkunenci'át támaszt az a néhány
— Idöjárásjelentés. Várható időjá- tam. Kérem mielőtt vásárol, keresse bázmzem, amely különböző hivatarás csütörtök estig: Északi, észak- fel cégemet, meggyőződhet olcsó ára- lokban, igy például a postánál, határi i i rendörségen, stb. működik. Kérték,
keleti szél, többfelé eső, havaseső, imról.
havazás. A hőmérséklet csökken. Tá— örizetbevették a
Back-malmi hogy a polgármester hasson oda,
volabbi kilátások: 2—3 napon belül munkaszolgálatosok parancsnokát. A hogy ezek szüntessék be működésüvalószínűleg; hosszabb hideg időszak szegedi rendőrség államvédelmi osz- ket. A polgármester megígérte, hogy
kezdődik.
. á U ^ . i tálya őrizetbe vette és szerda délelőtt megvizsgálja a dolgot és a kérdést a
— Szegeden februárban rendezik előállította a népügyészségre Korom kisiparosok kívánságának megfelelően
meg a gyűjtést a köztársasági elnök Árpád nagykőrösi magántisztviselőt, fogja elintéznL
feleségének akcióját Szerdán dél- aki 1942—1944. őszéig mint az 5.
előtt érteke/let volt a városházán Kis- szegedi élelmezési raktár Back-malmi
FISCHER ANN1E
a
teleki István miniszteri tanácsos, a j kirendeltségének a parancsnoka
hétfői hangversenyére a félretett
népjólété minisztérium kiküldöttének t hozzá beosztott munkaszolgálatosok- jegyeket szombat délig tartjuk fenn
•részvételével. Kisteleki István azért | kal a számára előirt ténykedést túl„KONCERT"
jött, hogy előkészítse Szegeden a haladó magatartást tanúsított. Dr.
— Illés Béla is könyveket adomáköztársasági elnök felesége által in- Máirai Pál népiigyész hallgatta ki
dított jótékony sági akció megszerve- Korom Árpádot, majd visszakísértette nyoz az Ujságíróotthon könyvtárának.
zését. Az elnök felesége előadások, a terheltet az államrendórségre, ahol Megirtuk, hogy a szegedi Ujságirőotthon küldöttsége Tildy Zoltán közhangversenyek rendezésével gyűjtést továbbra is őrizetben marad.
—
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon
társasági elnök segítségét kérte az
indít a tüdőbetegek, hadigondozottak,
hadirokkantak segélyezésére. Az ak- rokonoknak, jóbarátoknak, különösen Otthon könyvtárának létesité§ére. A/
cióba Szeged is bekapcsolódik, a sze- az ujszegedi gyár igazgatóságának, elnökkel folytatott beszélgetést végedi gyűjtési napok február 15-én üzemi bizottsági tagoknak, munkásai- gighallgatta Illés Béla, a kiváló író
1
nak, akik édesapám temetésén virág, is, aki mindjárt megígérte, hogy tekezdődnek.
termés/etbeni,
pénzbeli ajándékukkal kintélyes mennyiségű könyvet küld
— A belügyminiszter helybenhagyta
igyekeztek, a felállítandó könyvtár részére. A
Lipfcaf csendőrtábornok internálását. fájdalmunkat enyhíteni
ezúton
mondok
hálás
köszönetet.
szegedi könyvkereskedők Ls hozzáMegírtuk ezév október végén, hogy
Sziráki
Klára.
járulnak
a könyvtár gyarapításához
Liptay László csendőrvezérőrnagyot,
és
így
most
már kétségtelen, hogy.
—
A
Délvidéki
Iparosok
és
Keresa szegedi népbíróság felmentette az
az
Otthon
rövidesen
szép és tartalkedők
Szabads/.ervezetének
könyvellene emelt népellenes vádak alól. Az
mas
könyvekkel
elégítheti
ki nagytára
megnyílt.
Könyvek
olvasásra
ítélet nagy felháborodást váltott ki a
részt
értelmiségi
tagjainak
kulturminden
csütörtökön
délután
3—6-ig
szegedi demokratikus közvéleményszomját.
ből. Ennek a hatása alatt a rendőrség és vasárnap délelőtt 10—12-ig díjx Az érc- és fémipari szakosztály
politikai osztálya internálási javasla- mentesen kivitelezhetők.
tagjai
12-ig, csütörtökig, üzemi célra
tot tett a belügyminisztériumban Lipkokszot igényelhetnek az ipartestütay László ü g y é b e n . A javaslatra
letben.
.i
szerdán érkezett m e g . a b e l ü g y m i n i s z ter válasza, melvhen helybenhagyta
vétel, eladás, javítás
az internálási javaslatot.
írógép
karácsonyra
— Csökkent a bankjegyforgalom.
12 havi részletfizetésre már
Budapestről jelentik: A bankjegyformost vásároljon
galom a december 7-i kimutatás szerint a november' 30-i forgalommal M A R K O V I C S
I r o d a g é p V á l l a l a t Széchenyl-tér 7.
Telefon 6—41.
szemben 11.6 millió forinttal 025.6
műszaki üzletéből.
A vidék legnagyobb Irodagép Import vállalata
•millió forintra csökkent.

Rádiót,
varrógépet

Szenesi

A cannesi nemzetközi filmverseny

!. díjas
nagy

színes

világfilmje

KÖVIRÁG

szombattól a Belvárosiban I

— Szabadlábrahelyezték Körösi Géza üvegnagykercskedőt. Szerdán az
államügyészség ugy döntött, hogy
Körösi Géza
üvegnagykereskedőt,
akiit üvegelosztási ügyből kifolyólag
letartóztattak, szabadlábra kell helyezni, mert beterjesztett védekezése
alapján vitása vált a
bűnössége.
Körösi arra hivatkozott az államügyészségen, hogy a z
iivegszállrtmányt december 2-án kapta meg azzal az értesítéssel, hogy szabadon
árusíthatja. Ezt a budapesti Anyagés Árhivatal írásban igazolta,. Csak
kél nappal később érkezett rendelkezés Budapestről, hogy az üvegelosztása . felett Dénes Leó elvtárs
polgármester dönt. A dörttést pedig
5-én kézbesítették neki, amikor tnár
eladott belök maximális áron. Hivatkozott Körösi arra is, hogy a feljelentés bosszú müve volt. Szakértőként
kihallgatta az államügyészség az ügyben a csepeli állami üveggyár igazgatóját, aki igazolta Körösi Géza állításait.
— Rövidcsen megkezdi működését
a
hadigondozottak részére feláRHandó háziipari foglalkoztató. Dénes Leó
elvtlárs polgármester a hadigondozottak részére felállítandó háziipari tanfolyam vezetésével F"ekete Károlyt
bizta meg, aki regi Szakember ezen
a téren. A háziipari foglalkoztató
rövidesen megkezdi működését.
— Kétezer négyzetméter üveg a
s/egedi kisiparosoknak. A közellátási
minisztérium értesítette Dénes Leó
elvtárs polgármestert, Iiogy
2000
négyzetméter üveget utalt ki Szegednek. A polgármester
intézkedett,
hogy az üveget a szegedi üveges kisiparosok között egyenlő
arányhan
osszák szét.
— Gyógyszertolvajt fogott a szegedi rendőrség. A közelmúltban átirat érkezett a szegedi rendőrségre,
melyben a sárvári rendőrség Felhívta
figyelmét, hogv Mohácsi Tibor, akinek a felesége Szegeden lakik, azzal
van gyanúsítva, hogy a sárvári kórházból, ahol alkalmazásban
volt,
nagymennyiségű gyógyszert lopott el.
Ellene körözést is adtak ki A szegedi
rendőrségen azonnal megindították a
nyomozást és hamarosatii kiderült,
hogy Mohácsi valóban Szegeden tartózkodik a feleségénél és már több
ízben látták öt mulatóhelyeken nagyobb számlát kiegyenlíteni. Kiderült
az is, Irogv két szegedi gyógyszertár
Mohácsitól 900 forintért vett át nagyobb mennyiségű gyógyszert. Ennek alapján legutóbb beidézték' a
rendőrségre és kihallgatták. Kihallgatása során beismerő vallomást tett.
ügyét áttcszik a szegedi államügyészségre.
— Csónak- és
kishajóépítőtanfo
iyam indul Szegeden. Az
elmúlt
években a tiszai és dunai viz: élet
fejlett csónakparkkal
rendelkezett,
ami a háború alatt túlnyomórészt
tönkrement vagy súlyosan megrongálódott. A viz! sportok iránt élénk
érdeklődés várható az 1947-«s idényben is, ami a csónaképítő ipar fokozottabb foglalkoztatását fogja er >dményezni. Evégből a szakmai ismeretek fejlesztése érdekében a kamara
csónak és kishajóépítő szakrajz, térve/ő és modellározó tanfolyam megrendezését tervezi* A tanfolyamon
résztvehet minden hajóács, hajóépítő,
csónaképítő ipart gyakorló
önálló
iparos és segéd, továbbá a kishajóés csónaképítő ipar Iránt érdeklődő
íaiparos és a faiparokban dolgozd
segéd, valamint olyan egyén, aki e
szakmában kíván el helyezkedni. A
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Irái matiné az egyetem
aulájában
T a m á i Aladár, Füst Milán, H e g e d ü l
Tibor, Illbs B é l a é l a Nemzeti S z i n h á z
műrészei Kerepeltek a matinén
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V a s á r n a p B é t NB II. m é r k ő z é s
lesz Szeneden

A SzAK vasárnap Kispesten küzd
(Szeged, december 11.) Szerdán dél- a bajnoki pontokért, két NB II. csapaben a Szegedi Egyetemi Jogászegyesü- tunk itthon mérkőzik. A Tisza ellenfele
let (SzEJE) a budapesti irók egy cso- az utolsó előtti helyen álló Kecskeméti
portjának részvéteiével irodalmi mati- AC, a DSzMTE a sereghajtó Kondonét rendezett a központi egyetem au- rost kapta ellenfeléül. Mindkét szelájában. A matinét, dr. SchneUer Ka- gedi csapatnak megvan a lehetősége,
roly jógi kari 'dékán, a SáEJE tanárei- hogy javítson a helyezésén. Remélhető,
nöke nyitotta meg és bevezetőjében a hogy a Tisza kiköszörüli a vasárnapi
tudomány ós í»z irodalom kapcsolatával csorbái, az SzMTE pedig a védelme
foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy a tu- után megtalálja végre a csatársorát is.
—oOo—
dósnak és irónak kö'zelednie kell egyÚjpest—Szolnok 10:1 (6:1).
máshoz, meí't mindketten az igazabb és
emberibb társadalomért harcolnak
Feléled az ökölvívás Szegeden.
Az
Áz irók közül elsőnek Tamás
Ala- utóbbi évek alatt a jól induló szegedi
dár szólalt fel „Irodalom és társada- ökölvívó sport erősen visszaesett. A
lom" cimm.l. Hangsúlyozta, hogy a MaDISz megpróbálta összetartani a
magyar irók és költők munkájának ná- gárdát, de nem sikerült. Az anyagiak
lunk mindig tul kellett haladnia azt a hiánya és más aikadályok miatt a
területet, amelyet szorosan vett iroda- MaDISz megszüntette az ökölvivó szaklomnak nevezünk, mert ki kellett hat- osztályának működését. A közelmúltban
nia a társadalmi problémák" területérc a Magyar Kender UMTE agilis vezetőis. Elsősorban Petőfi és Ady példáját sége felkarolta ezt az elhanyagolt, soemlítette meg, különösen Petőfiét, aki kat mellőzött, de rendkívül izgalmas
maga is cselekvője volt a 46-as nagy érdekes sportágat. Zombory János, az
társadalmi átalakulásnak.
Kifejtette, újszegediek tevékeny intézője kapcsohogy az hóknak kell ma is — most már iatof teremtett a vidék számottevő
szabadon — öntudatot önteni « lelkek- ökölvivó gócpontjaival. Az UMTE mérbe és elvégezni a lelkek újjáépítését, kőzött Makón és Baján, a közelmúltban
hogy soha többé olyan anyagi és szel- a makóiak Szegeden is szerepeltek. Valemi összeomlás ne érje a magyarsá- sárnap Vásárhelyen lépnek szorítóba a
got. mint az elmúlt években, hanem Magyar Kender ökölvivó!, 22-én vagy
szilárdan, öntudatosan álljon a talpán. 29-én a jóképességü Baja látogat SzeFüst Milán az Ady-irónemzedék is- gedre visszavágóra a vasárnapi 9:7-es
mert képviselője önvallomásszerü, meg- vereségért. Január elején a gyulaiak
kapó előadásban beszélt az irók mun- mérkőznek Szegeden. Biricz és Medkájáról. Saját
élettapasztalatain és gyesi'edzők vezetésével jól felkészülve,
életútján keresztül mulatta meg, hogy nyugodtan néz az ujszegedi
ökölvivó
irónak lenni-nem foglalkozás, hanem gárda a nehéz küzdelmek elé.
életmód, vagyis állandó éberséget, fiKét kosárlabda NB I. mérkőzés lesz
gyelmet követel. Előadása során érde- szombaton Szegeden. Két nagyon érdekes bepillantásokat adott az irodalom kesnek ígérkező NB I. kosárlabda mérapró műhelytitkaiba és egy-egy. i-egy kőzés szinhelye lesz szombaton este a
mű megszületésének
körülményeibe. Klauzál-gimnázium tornaterme. A TiKözvetlen hangú, irói fanatizmussal fű- sza az. FTC-vel. a Postás pedig a KASEtött előadása mély benyomást tett a kö- val csap össze. Mindkét szegedi csapatzönségre.
nak nagyon meg kell küzdenie a győzeHegedűs
Tibor a Nemzeti' Szinház lemért. mert a fővárosi csapatok jó jáfőrendezője az irodalom és a szinhoz tékerőt képviselnek.
.
kapcsolatát fejtegette rendkívül érdeVasárnap a SzAK Kispesten
mérkes, szakszerű felszólalásában. Gira- kőzik. A csapat kiadós edzésekkel kodoux irói megnyilatkozásain keresztül molyan készül a nagv összecsapásra.
mutatott rá <. nnelc a kérdésnek lénye- Felviszik -Budapestre Szócsőt is.' ho"y
gére és ezzel kapcsolatosan röviden vá- a Snnrtszanatóriumban hozzák rendbe
zolta a nagy francia drámairó kifejlő- sérülését és a tavaszi idénvben már szedését. Giradoux mint novellaíró és re- reDethessen. A SzAK vezetősége. hogy
gényíró kezdte, de igazi sikerét a drá- minél több szurkolónak módét nvuitson
mai szó varázsának köszönhette. Rész- p csamt elkísérésére, 40 forintos jegyletesen kitért a lciváló rendező arra is, árat nllaDitott meg a fűtött autóbuszra.
mi tette őt igazán drámaíróvá és általá- Ebben az összegben a mérkőzés belenő,
ban mik a drámaírás kritériumai.
ionve is benne, van A i»gv*V kanha.
Végül Iliés Béla kedvesen, megnye- fok Kertesnél. Deutsch műszaki válla
rő modorban mesélte el egy élményét, út.
amely a voronyezsi szörnyű harcok idején történt. Ebben a „Wálkanyai"-űan
lezajlott harcok során szökött át ugyanP A R T H I R 8 K
is ügyes csellel a Vörös Hadsereghez
Kovács Pál Csáktornyái ügyvéd, akit Tagrgyitlíiek a UeröMI é l n i e m t
kommunista magatartásáért a fasiszta
msrzexclcbkca
biróságok 15 évi fegyházra Ítéltek, de
December
12, csütörtök:
még a büntetés kitöltése előtt büntető
Város 5 óra.
században a- frontra dobták. Elmondotta. hogy ennek a hőslelkü embernek
Felsőváros 5 óra (Postásotthon).
köszönhető sokezer magyar katona életVasút (Tisza-pályaudvar) 3 óra.
ben maradása is.
Rendező 3 óra.
Az" irodalmi matinén a Szegedi NemGyufagyár 3 öra.
zeti Szinház tagjai közül Versényi Ida,
Ujszegedi kender 2 óra.
Benkő'Miklós, Gáthy Pál és Kamarás
Gyula működtek közre József Attila,
Lippai 3 óra.
Babits Mihály,. Juhász Gyula és HiDélmagyarországi cipőgyár fél 4.
laire Belloc verseinek művészi előadáKonzervgyár 2 óra.
sával. A nagysikerű matinét Pollák
László joghallgató zárta be a SzEJE
Községi Élelmiszerüzem 6 óra.
nevében.
Dohánygyár 3 óra.

Szakszervezeti hirek
Ahivatásos zenészek
szakszervezete
közli, "hogy vizsgáztatás A-tól G betűvel kezdődő nevű tagok részére a Raf
íay-étteremben.
A famunkások
szakszervezete
közli,
hogy a csütörtöki bizalmi ülés elmarad
a szakszervezet átköltözése miatt.
A: orvosok szabad
szakszervezetének
tudományos osztálya december 13-án,
pénteken^ délután fél 6 órakór a bőrgyógyászati
klinika előadótermében
ülést tart a következő tárgysorozattal:
1. dr. Sin Lajos (sebészeti klinika). Az
intravénás narkózisról. 2. dr. Sattler
Jer.ő (Budapesl) Agysérülések daganatos elváltazásai. 3. dr. Sipos Károly és
dr. Jáksó Gizella (bőrklinika). Bőrbetegségek vérsavójának complement tartalma.

A szakszervezeti bizottság felh-vja
az összes szakcsoportok tagjait, hogy
a szakcsoportok Dózsa György-utca
8. sz. alól Kálvária-utca 10. sz. alá
(Nemzeti Segély) költöztek. Befizetések és taggyűlések már az uj épületben lesznek megtartva.

CSÜTÖRTÖK. 1946 DECEMBER 12

Az összes rendezögárdisták 13-án.
pénteken délután 6 órakor értekez
letet tartenak Kálvin-tér 6 szám alatt.
Alegjeknés mindenki számára kötelező.
Sajtőmegbizottak 12-én, csütörtökön délután 5 órakor értekezletet tartanak Kálvin-tér 6. sz. alatt.
E héten az összes pártszervezeteknél taggyűlések lesznek ugyanazon
a napon és időben, mint a pártnapok,
kivéve a Kisvasutat és a Tisza-malmot.
!
I U.;

4 D I
CSÜTÖRTÖK, december 12.
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna.
7.00: Hírek, műsorismertetés. 7.20: Az
áttelepítési kormánybiztosság közleményei. 7.30: Római katolikus vallásos félóra. 8.00: Asszonyok világhiradója. 8.15:
Operettmuzsika. 9.00: Pastászeneka".
10.00: Hirek. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12.15: Gordonka. 12.45: A fővárosi alkalmazottak gondja-baja. 13.00:
Szalonzenekar. 14.00: Hirek. 14.10: Vöröskereszt-közlemények. 14.20: A romantikus Svájc és a szabadságharc magyarjai. 14.40: Schubert-dalok.
1500:
Csanády György verseiből. 15.15: RSdióiskoía. 15.55: Műsorismertetés. 16.00:
Hirek. 16.10: Magyar gyermekek hálája. 17.00: Párthiradó. 17.10: Cigányzene.
18.00: Hirek. 18.05: Sába királynője
Opera 4 felv. 19.15: A Magyar-Szovjet
Művelődési Társaság műsora. 20.40: Hirek. sporthírek. 21.50: Hirek oroszul.
22.00: Hirek. 22.20: Jazzkeringök. 22 30:
Műsorismertetés. 22.35;
Vöröskeresztközlemények. 22.45: Mondja, volt-e
már szerelmes? 23.10: Hirek angolul.
23.20: Hirek franciául. 23.30: Táncdalok.

let) lehet átvenni. Az első küldeményből — tekintettel az áru (kevés menynyi*égére — csak a belterületi gazdálkodók részesülhetnek —, de rövidesen
megérkezik a következő küldemény is,
melyből a külterületi gazdálkodók igényei nyernek' kielégítést. Akiíiek hiánya mutatkozik a beszolgáltalási kötelesség teljesítésében, az mie'őbb igyekezzen a hiányt pótolni, nogy az szintén részesülhessen textiljuttatásban' Az
utalványok beváltásával
kapcsolatos
tudnivalókat; a közellátási hivatal gazdanyilvántartó osztálya bővebben ismerteti. Közellátási
felügyelőség.

Apróhirdetéseit
I

f o g l a l k o z á s
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INSTRUKTORT keresek I. kereskedelmista mellé. Ajánlatot a Délmagyarország kiadóhivatalába kérek.
KÉT pár rossz zokniból készítek egy
pár jót. Gyertyámosi-utea 3.

I

LAKÁS

i

KIADÓ, átadó lakását jelentse be,
díjazást nem fizet. Szoba-konyhás lakás
bútorozott szobák, üzlethelyiségek kiadók. Lakásügynökség, Kölcsey-utca 10.
ÜZLETHELYISÉG Belvárosban modern berendezéssel külön mühelyrésxszel átadó. Jelige; Azonnalra II.
KERESKEDELMI iroda céljára belvárosi házban utcai egy vagy két szoba bútorral vagy anélkül kiadó. Cim
a kiadóhivatalban.

Budapest II.
BÉLYEGGYÜJTEMENYT. tőmegbé20.00: Szórakoztató muzsika. 20.30:
A Rádió szabadegyeteme. 21.00; Hirek. lyeget veszek. 'Árjegyzék a kirakatban.
bélyegüzlet. Iskola-utca 29, fogi21.15- Jazz. 22.15: Nyitányok és Közze- Falus
da Imi templomnál.
nék.
PANCSOVAI-utca 47. számú ház. 500
négyszögöles gyümölcsössel, mellékhelyiségekkel eladó. Érdeklődni ugyanottKözellátási közlemények
EGY használt parasztkocsi eladó.
Malom-utca 16.
SERTÉS-. ZSIR- és HÚSÁRAK de
' .TÓ állapotban levő rövid' fekete csicember 10-től:
kóbunda olcsón eladó.
Megtekinthető
Zsír és tepertő
8.60
Kárász-utca 14, kalapüzlet.
Zsirszalonna bőrrel
7.20
BÉKEBELI anyagból készült hálóZsvrszalonna bőr nélkül
7.50
rzobabutorokban nagy választék. Spltzer
Háj
8.10
Sándor asztalosmesternél Margit-u. 12.
Kenyér- és tokaszalonna bőrrel 6.70
EGY pult 2 és félméteres é s két steKenyér- és tokaszalonna bőr
lázsi olcsón eladó. Szatymazi utca 31,
nélkül
7.00
Kovács-vendéglő Szeged.
Szalonna nyesedék
7.50
KÜLÖNFÉLE bútordarabok, mázsa,
Sertéshús csonttal
.6.00
kassza, csillárok, jutányosán eladók
Sertéshús csont nélkül
7.00
Dugonics-tér 8—9, háztulajdonos. 2—5
Sertésfej, farok
3.20
óráig.
Köröm
1-70
ELADÖegy gyorsmérleg, 1 komplet
Csülök
?40
Sihi motor, autómotor, egy gyorsfőző.
Sertésmáj, vesevelő
4.20
Érdeklődni Ujszásziné,
Nagyállomás,
Sertéstüdő, lép, sziv
2.80
csemekeüzlet.
• Csont
1.00
PÁVAGALAMBOT, strassert és paA magánvágások után beszolgáltatott rasztgalambot vennék. Nagv Jenő u. 1,
zsir ára 6.40. a zsir helyett beszolgálta- I. e. jobb 2. Párisival szemben.
tott szalonnáé a szalonnaárak 74 száKÁRTOLÓGÉP, fürészporos kályha,
zaléka.
modern konyhakredenc (festetlen) elKözellátási
ügyosztály
adó. Kárász-utca 14 szám, II. e. 7.
ELADÓ ingatlanát és vételi szándéTEXTIL JUTTATÁS a beszolgálta- )
tást kötelességüket
teljesítő
gazdálko- > kát je'en'.se bo a Halász.ingatlanirodádók részére. A közellátási miniszter nak (Klauzál-tér 9.) ugvszintén a búto258.283—1946. számú rendelete alapján rozott szobáját és lakásbérleti szándémegszervezett textilakció keretén be- kát is.
lül érkezett első küldemény szétosztásával kapcsolatban a következőket hozKi»i;r»NF*Lii
za a gazdálkodók tudomására. Az olcsó
I
és jóminőségü népruházati textilárukat
Rendőrség fel 5 óra.
utalvány alapján lehe4- vásárom!. UtalSzőreg vasút fél 4 óra.
BUDAPESTI müstonpoló beszőve**
ványt csak az kaphat, aki hőszolgáltaPénteken, 13-án délután 6 órakor az tási kötelességének legalább 70 száza- Kifogástalanok. SzoUd árak. Koron iösszes üzemi és kerületi titkárok a lékáig eleget leit. Az utalványokat a ütea 5. 6zám.
HÁROM kenyérjegy találtatott. Iga,
rendezőgárdistákkal együtt értekez- szegedi közellátási hivatal gazdanyiltulajdonosa átveheti Római-körut
letet tartanak Kálvin-tér 6. sz. alatt. vántartó osztályán (Zsótér-ház, II. eme- zolt
12, hentesüzlet.
EGY börtárca fontos iratokká* elveszett a Petőfi Sándor-sugárut, NagykörA hid legfontosabb az újjáépítés terén.
út, Kossuth Lajos-sugárut vonalon. KéA szellemi újjáépítés terén a k ö n y v a
rem a megtalálót, hogy a tárcát a kivetkező cimre adja le: Kószó Dezső Szabadsajtó-utca" 73. szám.
TANÁCS Ferenené keresi férjét, aki
a szegedi Csillagbörtönben volt, 1945
májusában vitték a repülőtérre, onnan
ismeretlen helyre. Ki tud róla valamit,
értesítést Szeged Csórva 263 alá küld3
jön.

I

legfontosabb!

Vásárolj könyveket
a könyvnapon
a Hungáriában
Ma r e g g e l 9-től este 6-ig n y i t v a !
Irók dedikáljuk,

Délután léi

5-től

művészek autogramot adnak

fél ó ig N A G Y

MŰSOR

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SANDOF
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
Kiadja: •
HÍRLAPKIADÓ KFT
Szerkesztőség: Jókai-utca 4
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerketó
tőség (este 8 órától): 673
Kiadóhivatal: Kárász-utca 9
Telefon; 325
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA

