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Rákosi Mátyás rádióelőadása 

A nemzet felemelkedésének egy utja van: 
szakítani a kormányzásba benyomult reakcióval! 

„A tüntetéseknek köszönhető, hogy karácsony előtt 
az áremelkedés megállt , sőt áresés észlelhető" 

„Ha jövőre közepes termés lesz, feloszlathatjuk a közellátási minisztériumot" 
(Budapest, december 12.) Rákosi 

Mátyás elvtárs miniszterelnökhelyet-
tes, a Magyar Kommunista Párt fő-
titkára szerdán este a rádióban elő-
adást tartott a »Válság okai és a ki-
vezető ut« cimmeh 

— A magyar politikai válság — 
mondotta — lassankint krónikussá 
válik és elhúzódása a magyar de-
mokrácia egészséges fejlődését fe-
nyegeti. A fiatal magyar demokrácia 
gazdasági téren a stabilizációban érte 
el legnagyobb sikerét. Tervezetünk-
nek azt a részét, amelynek során 
^ dolgozó tömegek önfeláldozó mun-
kádra került a sor, megvalósítottuk. 
Az iparban a fejlődés jó eredménye-
ket hozott. Rendbehoztuk az állam-
háziarfást, az őszi vetések kielégitőeíc. 
Hogy ha jövőre közepes termés lesz, 
akkor valószínűleg felszámolhatjuk 3 

közellátásügyi minisztériumot és 3 

jegyrendszert. Ezután megállapította, 
hogy kilátásaink gazdasági té re n jók 
és hogy a magyar munkásság, pa-
rasztság és értelmiség áldozatkész 
munkájának eredményeként hazánk 
gazdaságilag Európa íegegészsége. 
sebb országai közé tartozik. 

— Mivel magyarázható mégis a po-
fi* ikai válság? A válasz a következő: 
Fél évvel ezelőtt a pénzromlással 
járó életszínvonal csökkenése veszé-
lyez'ette a demokráciát, ma a drága-
ság fenyeget bennünket. A mái bírók 
legnagyobb része a régi rendszer hí-
ve, csak bátorítják á spekulánsokat. 
Riiesz István igazságügyminiszter 
egyik parlamenti beszédében megje-
gyez'e, hogy a régi birok többsége 
nem alkalmas arra, hogy a demokrá-
ciát védelmezze. Ezzel szemben a z 

igazságügym'nisztérium kisgazda ál-
-lamtitkára dicsőíteni és mentegetni 
kezdte a régi bírókat saját nv hiszte-
rével szemben. 

— Mivel az áremelkedés minden 
téren tapasztalhatóan megindult, kül-
döttségek követelték az egyes mi-
nisztériumoktól az áremelkedések 
megakadályozását. Ezeknek a tünteté-
seknek köszönhető elsősorban, hogy 
az áremelkedés most karácsony előtt 
megállt, sőt némileg áresés is követ-
kezett be. 

— A Kisgazdapárt vezetői tisztában 
vannak azzal, hogy soraikban reak-
ciósok vannak és hirdetik a reakció 
elleni harco f. Nagy Ferenc ismétel 
ten megemlékezik azokról, akik a Kis-
gazdapárton belül a régi uri világot 
akarják visszahozni. Hiába hangoz-
tatja Nagy Ferenc, hogy a koalíciós 
pártoknak szorosabbá kell tenni az 
együttműködést és ki kell küszöbölni 
á bizalmatlanságot. A koalic'ő balol-
dalát n e m fűzhetik szálak a reakció-
hoz. 

— Az ország külpolitikai érdekei 
Is a demokrácia továbbfejlesztését 

köve'e'ik. Ait:tg nem hivatkozhatunk 
reakciómentes magyar demokráciára, 
nem tudunk eredményesen segíteni 
szlovákiai testvéreinken sem. 

— A válságnak csak egy megoldása 
lehet, közös erővel kiküszöbölni 3 

reakciót a kisgazdapártból és a po-
litikai élet minden területéről is. Ez 

erősítheti meg a magyar demokráciát 
és nehezíti az ország nemzetközi sú-
lyát. Az újjáépítés nagy eredményei 
majd csak ezután várhatók. 

— Most egy három éves gazdasági 
terven dolgozunk. Meg van a lehető-
sége 2nnak, hogy hazánk 3 három 
év alatt kiheveri a vesztett háború 
által ütött sebeket és a parasztok, 
munkások és értelmiségiek életszín-
vonala eme kedikr sőt meghaladja a 
békebeli szinvonalat is. Rövid idő 
alatt felvonulhatnak a boldog, virág-
zó nemzetek közé, ennek azonban egy 
feltétele van: szakítani kell a kor-
mányzásba beszorult reakcióval. 

Február 10-én írják alá Parisban 
a magyar békeszerződést 

Gyöngyösi vezeti a magyar békeküldöttséget 
Uj leszerelési programban egyeztek meg a nagyhatalmak 

(London, december 12.) A külügy-
miniszterek tanácsa ugy döntött, hogy 
az olasz, bolgár, román, magyar és 
finn békeszerződéseket február 10-én 
irják alá Párisban. Az aláírásnál 3 

négy nagyhatalmon kívül jelen ^esz 
még az öt volt ellenséges állam egy-
egy képviselője is. 

Gyöngyösi János külügyminiszter a 
magyar békeszerződés aláírásának hi-
re alkalmával nyilatkozott a sajtó 
képviselőinek, melyben többek kö-
zött a következőket mondta: 

— Mint a koalíciós kormány kül-
ügyminisztere e pillanatban nem nyi. 
latícozhatom még arról, hogy a bé-
keszerződést aláiró küldöttség tag-
jai kikből fognak állni. A kiilügymi-
nisz'er vé'eménye szerint a kormány-
zat kellő előkészület után küldi dele-
gá'usait Parisba. 

Beavatott helyen ugy vélik tudni, 
hogy a magyar békedelegáció min-
den körülmények közt Gyöngyösi 
fogja vezetni. 

A külügyminiszterek értekezletének 

jelentős eseménye, hogy megegyeztek 
a moszkvai külügyminisztert értekez-
let ügyrendjében. Ezenkívül megálla-
podás jö ' t létre a német és osztrák 
békeszerződés előkészifése tekinteté-
ben. A három nagyhatalom: Egyesült 
Államok, Szovjetunió és Anglia ki-
küldöttei uj átfogó leszerelési pro-
gramban egyeztek meg. A külügymi-
niszíe-ek négyes tanácsa csütörtökön 
tartotta Newyorkban utolsó ülésezé. 
sét. ' i ' ! 

A nemzetgyűlés általánosságban elfogadta 
a szövetkezeti törvényjavaslatot 

(Budapest, december ,12.) A nem-
zetgyűlés csütörtöki ülésén Rácz Je-
nő pénzügyminiszter beterjesztette a 
kormánynak ado ' t felhatalmazásáról 
szóló törvényjavaslat meghosszabbí-
tásáról szóló javaslatot. 

A nemzetgyűlés ezután áttért a 
szövetkezetekről szó'.ó javaslat tár-
gyalására. Rónai Sándor szövetke-

zetügyi miniszter a javaslat általános 
vitája során elhangzott felszólalá-
sokra válaszolt. 

A szövetkezeti törvényjavaslatot ál-
talánosságban elfogadták. A javaslat 
részletes tárgyalását a 84. szakasz-
nál félbeszakították, mert a napirend 
tárgya'ására kitűzött idő letelt. A leg-
közelebbi ülést pénteken tartják. 

December 14-én kezdődnek Szegeden 
a magyar-szovjet barátság napjai 

(Szeged, december 12.) Soha kulturá-
lis társaság nem töltött be oly nagy 
jelentőségű kulturmissziót, mint napT 
jainkban a Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság. A szovjet kulturáról az el-
múlt negyedszázad alatt csak rágalma-
kat terjesztett a reakciós feudális vi-
iág. A felszabadulás utárv a Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság céljául 
tűzte, hogy megismerteti a nagyközön-
séggel a szovjet kulturát. A társaság 
szegedi csoportja december 14-iki kez-
dettel a magyar-szovjet barátság nap-
jait rendezi meg. A baráti napok al-
kalmával nagyjelentőségű művészi be-
mutatók és előadások lesznek. A ba-
ráti napok előadói azok lesznek, akik 
személyes élményekből ismerik a szov-
jet kulturát. A baráti napok részletes 
műsora a következő: 

December 14-én: A Belvárosi Mozi-
ban a Kővirág cimü szovjet film be-
mutatása délután fél 4 órai kezdettel. 
A Kővirág Cannesbén nemzetközi ver-
senyen első dijat nyert. 

December 15-én délelőtt 11 órakor 
a városháza közgyűlési termében Kas-
sai Géza, az Uj Szó helyettes főszer-
kesztője a „Szovjetunió és a kis népek" 
cimen tart előadást. Délután fél 4-kor 
a Széchenyi Moziban „Halló Moszkva" 
cimü zenés filmet mutatják be. 

December 16-án: délután fél 4 órakor 
a Korzó Moziban Csárdáskirálynő, Kál-
mán Imre operettjének szovjet film 
díszbemutatója, délután fél 6 órakor a 
sebészeti klinika előadótermében dr. 
Nemessuri Mihály: „Sebészet a Szov-
jetunióban" cimen tart előadást. Ugyan-
csak délután fél 6 órakor a kereskedel-
mi' és iparkamara nagytermében A. N. 
Tarnovszky építészmérnök tart előadást 
„Tervszerű városépitkezés a Szovjet-
unióban" cimen. 

December 17-én délután 3 órakor a 
Hungária-szálló nagytermében „Szovjet 
Könyvek Magyarországon" cimü kiál-
lítás ünnepélyes megnyitása. Délután 
fél 4 órakor a Tudományegyetem aulá-

jában dr. Havas András*, a Szovjetunió-
ból hazatért tudományos kutató a „Tu-
berkulózis gyógyitása a Szovjetunió-
ban" cimen tart előadást. Délután fél 6 
órakor a városháza közgyűlési termé-
ben Illés Béla a Vörös Hadsereg alez-
redese, az • Uj Szó főszerkesztője a 
„Szovjet irodalom" cimen tart előadást. 

December 18-án délután fái. 5 órakor 
az Ujságiróotthonban Balázs Béla, a 
„Szovjet művészet" cimen tart elő-
adást. Délután fél 6 órakor a Tudo-
mányegyetem aulájában dr. Havas An-
drás; „Egészségvédelem és társadalom-
biztosítás a Szovjetunióban" címen tart 
előadást. 

December 19-én a Nemzeti Színház-
ban díszelőadás. Bemutatásra kerül A. 
Chacsaturján első szimfóniája, Rim-
szkij-Korzákov Seherezádé balettje. 
Bevezető beszédet mondja Darvas Jó-
zsef író, a MSzMT ügyvezető-elnöke. 
Versényi Ida és Kamarás Gyula a Nem-
zeti Színház művészei szavalnak. 

December 20-án a Tudományegyetem 
aulájában dr. Faragó László „Pedagó-
gia a Szovjetunióban" cimen tart elő-
adást délután, fél 4 órai kezdettel. 
Ugyancsak délután 5 órái kezdettel a 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 
helységében (Kis D. palota) a Magyar-
Szovjet Bélyegkiállitás ünnepélyes 
megnyitása. 

A baráti napok műsorát ugy válo-
gatták össze, hogy az hatalmas és ba-
ráti szomszédunk művészeti és tudomá-
nyos világával tökéletesen megismertet 
bennünket. A könyvkiállítás naponta 
2—8 óráig, vasárnap délelőtt 11 órától 
este 8 óráig tekinthető meg. A bélyeg-
kiállitás december 21 és 22-én lesz nyit-
va délelőtt 10-től este 7 óráig. A gyá-
rak és üzemi szervezetek kívánságára 
a MSzMT a fentieken kivül még külön 
Szovjetuniót ismertető előadásokat és 
filmbemutatókat rendez. 
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Szeged zenei ünnepe 
Szöged zenei élete talán legjelentő-

sebb határkövéhez érkezett Bartók 
Béla „A fából faragott királyfi" cimü 
táncjátékának bemutatásával. Operánk 
müködésa a város zenei életét máris 
észrevehetőin fejlesztette, most pedig 
olyan hatalmas ugrással lenditi előre, 
wni egyszeriben Szegedre kell, hogy 
irányítsa a figyelmet. A szegedi opera 
rövid másféléves működése alatt lefek-
tette az alapjait mindannak, ami egy 
íenéhez fogékony talaj megművelésé-
hez szükséges. Népszerű melódiák hang-
zottak fel az elmúlt másfél év alatt 
operaszinpadunkról, most pedig a me-
lódiák helyét a Muzsika foglalja el 
Szeged dalcsarnokában. Ugy érezzük, 
hogy ezzel lezárult a szegedi szinház 
zenei életének őskorszaka és elkezdő-
dik a tökéletesedés kora. Bartók Béla 
már régen a világ legjelentősebb kom-
ponistái közé tartozik, akinek életmüve 
a modern zeneirodalomban nem is a 
jelen, hanem a jövő irányát mutatja. 
Müveit az egósz világon játszák és ün-
neplik. 

Mosí, hogy a szegedi színházban is 
felhangzik egyik legzseniálisabb müve, 
Szeged olyan áramkörbe kapcsolódik 
bele, amely az egész világot körülsugá-
rozza. Most kezd igazán nemzetközi 
2enei góccá válni Szeged. Olyan közép-
ponttá, amelyn.k hivatása és vezető-
szerepe van, nemcsak az ország hatá-
rai között, hanem az egész Dunameden-
cében. Az, ami ma elkezdődik Szege-
den, a „Fából faragott királyfi" bemu-
tatásával, nemzetközi jelentőségű kul-
turális téren és vonzást kell, hogy gya-
koroljon a Dunamedence szomszédos 
népeire. Délkeleteurópa zenei főváro-
sának kontúrjait rajzolgatja a mai be-
mutató, amely annál iőkább szegedi 
tett és kezdeményezés, mert sajátos 
helyi vonatkozásai vannak. Bartók Bé-
la társszerzője, „A fából faragott ki-
rályfi" szövegírója ugyanis a szegedi 
Balázs Béla, akinek a szegedi népiélek-
ből, a szegedi talajból, a szegedi miliő-
ből táplálkozó fantáziája álmodta meg 
a fából faragott királyfi történetét. 
Még fokozza a bemutató helyi jelentő-
ségének érdekességét, hogy „A fából 
faragott királyfi" megírásának indité-
kai Szegeden születtek meg mintegy 30 
évvel ezelőtt, amikor Bartók Balázs 
Béla társaságában Szegeden és környé-
kén végezte a magyar népdal gyűjté-
sét. 

Szeged zenei ünnepének kulturális 
jelentőségén tul egy kis elégtételt is 
érzünk a mai bemutató alikalmával, 
amikor Balázs Béla költői jelentőségét 
Bartók mellett méltathatjuk. A kom-
munista Balázs Béla, akinek évtizede-
ket kellett töltenie száműzetésben a re-
akció és a fasizmus időszakában, most 
mint a magyar néplélek egyik legava-
tottabb ismerője, a magyarság egyik 
legszínesebb fantáziájú mesélöje, Bar-
tók társaságában tér visszia hozzánk, 
arra a talajra, ahonnan együtt indultak 
el, éppen Balázs kezdeményezésére, ösz-
tönzésére, az akkor újszerűsége miatt 
mindenünnen kirekesztett Bartók első 
nagy sikere, a táncjáték felé. Nem vé-
letlen, hogy ugy Bartók, mint Kodály 
(aki Balázs Béla Cinka Pannájának ze-
néjét szerezte) éppen a kommunista 
magyar költőt választotta szövegíró-
jául Mindhárman a magyar néplélek 
legmélyére szálltak és onnan bányász-
ták elő a zene s a mese kincseit, ö k 
azok, akik az igazi magyar értékeket 
nemzetközi kinccsé nemesitették, mert 
közel állnak a néphez, amelyért harcol-
nak. 

Nagy ünnepe a mai nap Szeged ze-
nei életének és remélhetőleg kiinduló 
pontja egy olyan zenei fejlődésnek, 
amelynek hatásai túlterjednék a város 
és az ország határain. 

Szósz Ferenc 

A szegedi nevelő-társadalom legkiválóbb képviselői Fejétői büdösödik a hal 

— Oervik kötöttárufoem (Vásárhe-
lyi-sugárut 81.) 2 darab gyermek 
kötött-kábáiot adoinányovott a kis ru-
hátlanok karácsonyi segélyére. Illeté-
kes helyre juttattuk. 

Fahéj 
helyett kiváló minőségű 

„FREG0L1" iahéjpótló 

nagykereskedőknek is ere-
deti gyári árban 

S Z E R E D A I - n á l 
Cserzy M.-u. 3. — Kárász-u. 10 

az MKP pedagógus-gyűlésének diszelni&ségében 
(Szeged, december 12.) A Magyar 

Kommunista Párt vasárnapi műsoros 
pedagógus nagygyűlésének elökészü-
leei fontos állomáshoz érkeztek el. A 
nagyszegedi Végrehajtóbizottság fel-
kérésére Szeged város pedagógus 
társadalmának legkiválóbb, reprezen-
tatív képviselői vállalták el, hogy 
résztvesznek a nagygyűlés diszenök-
ségében. A szegedi nevelői kar min-
den rétege képviselve van a díszel-
nökségben a tanítóktól az egyetemi 
tanárokig. Igy kifejezésre jut, hogy 
közös ügyük érdekében zajlik majd 
le a nagygyűlés. Azontúl pedig kel-
lően kihangsulyozódik az is, hogy a 
fontos és döntő kérdésekben mind-
annyian egyeiértenek. 

Az MKP nagyszegedi végrehajtó-

bizottsága hálás köszönettel fogadta 
a ddszelnökség tagjainak részvételét 
és megtiszteltetésnek tekinti, hogy 
nagygyűlésének diszelnökségébcn. a 
szegedi nevelőtársadalom olyan kivá-
lóságait üdvözelheíi,, mint dr. Tóth 
László egyetemi tanár, az egyetem 
rektora, dr. Greguss Pál egyetemi 
tanár, dékán, a pedagógusszakszer-
vezet elnöke, Janson Vilmos tankerü-
leti főigazgató, Nyéki Ferenc tan-
felügyelő, dr. Firbás Oszkár gimná-
ziumi igazgató, Csorna Gyula polg. 
isk. igazgató és Wéber József elemi 
iskolai igazgató. Ez a diszelnökség 
biztosíték arra, hogy a nagygyűlés 
eléri a kitűzött célt és megfelelő 
módon kifejezésre jut a szegedi pe-
dagógusok egyértelmű követelése. 

Sikerreí járt Somogyi tanácsnok 
bácsmegyei burgonyaszerző utja 

(Szeged, december 12.) Jelentettük, 
hogy a közellátási kérdésekkel foglal-
kozó pártközi értekezlet megbízásából 
Somogyi Imre gazdasági tanácsnok 
kedden Bajára utazott, hogy ott meg-
indítsa a burgonya felvásárlását annak 
a 30 vagonos kiutalásnak a terhére, 
amit S?eged a közellátási minisztérium-
tól kapott. Somogyi tanácsnok Baján 
Mezei főispán közellátási kormánybiz-
tossal lépett érintkezésbe. A főispán elő-
zékenyen állott Szeged rendelkezésére, 
annál is inkább, mert megkapta a mi-
nisztérium utasítását', hogy megyéje te-
rületéről minden bungonyafelesleget 
Szegednek kell adnia. A főispán nyilt 
rendelkezést adott Somogyi tanácsnok-
nak, aki ezzel1 végigjárta a megye já-
rásait, felkereste a főjegyzőket és kér-
te, hogy a gazdákkal tétessenek eleget 
a burgonya beszolgáltat ási kötelezettsé-
güknek. A burgonyabeszolgáltatás 
nyomban megindult, ahol arta szükség 
volt, rendőrségi segédlettel. A tanács-
nok becslése szerint rövidesen összegyű-

lik Bácsmegyében 15—18 vagon burgo-
nya, amit nyomban, Szegedre lehe'. majd 
szállítani. Mint a tanácsnok mondotta, 
egyelőre kevés rsmény van arra, hogy 
a teljes kiutalást, tehát mind a 30 va-
gont meg tudjuk kapni, 'de ha a fogad-
kozásoknak és az Ígéreteknek, hinni le-
het — mondotta a tanácsnok —, ugy 
megeshet, hogy mind a 30 vagont meg-
kapjuk. Pillanatnyilag mintegy két va-
gon burgonya tárolódik Bácsmegye kü-
lönböző községeiben, ezt pár napon 
belül Szegedre szállítják. Somogyi ta-
nácsnak máris magával hozott belőle 50 
mázsát. 

Amint Kiss Kálmántól, a közellátási 
hivatal egyik vezetőjétől értesülünk, 
Kelebiáról és Tompáról is számíthatunk 
a közeli napokban 5—6 vagon burgo-
nyára. Ezeket a burgonyaszállitásokat, 
amint Szegedre érkeznek, nyomban ki-
adják az üzemi és egyéb beszerzési cso-
portoknak a dolgozók közéttí szétosztó® 
végett. 

i Jegyünk már leszi 

Hétfőn kezdődik az uj élelmiszerjegyek 
osztása 

(Szeged, december 12.) Jelentette a 
Délmagyarország, hogy január 1-én uj 
közellátási jegyek lépnek életbe. Az uj 
esztendőtől kezdve nyolcféle jegyünk 
lesz. Most részletes tájékoztatással szoL 
.gálunk a jegyekről, ami ugy hisszük, 
nem lesz érdektelen, mert bizony gon-
dot ad majd az amúgy is sok gonddal 
terhelt ellátatlan lakossápiak a sokféle 
és sokszínű jegy között való eligazodás. 

Az első jegytipus magában foglalja 
a kenyérjeggyel együtt a közellátási je-
gyet, valamint a kenyér- és lisztváltó-
jegyeket, ami az egész ország területén 
érvényes lesz. Egy ilyen együttes jegy-
szelvény egy hónapra érvényes, egyszer-
re azonban háromhónapit ad ki belőle 
a közellátási hivatal az év első negye-
dére. A jegyek darabja 40 fillér. A má-
sodik jegytipus a testi munkások ke-
nyérpótjegye, a harmadik a nehéz testi 
munkások kenyérpótjegye. Ezeket ha-
vonta adják ki az eddigi rendszer sze-
rint az üzemek igénylésére. Egy jegy-
saelvény 30 fillérbe kerül. A negyedik. 
tipus az ellátatlan gyermekek kenyér-
pótjegye 0—12 evesig. Havonta ebből is 
egy-egy jegy jár, 20 filléres áron. Az 
ötödik tipus teljesen uj jegy, ilyen ed-
dig még nem volt, tudniillik a terhes 
és szoptatós anyák kenyérpótjegye. Ezt 
is havonta adják ki, darabját 20 fil-
lérért. Hatodik az ellátottak közellátási 
jegye. Ezt egyszerre kapják meg há-
rom hónapra azok, akik az elsődleges 
élelmiszerekkel, kenyérrel, liszttel, zsir-
ral, stb. el vannak látva, viszont csak 
jegyre igényelhetnék cukrot, sót, stb. 
Ezeknek a jegyeknek darabja 50 fillér. 
A hetedik az önellátó gyermekek közel-
látási jegye. 0—12 évesig, darabonkint 
50 fillérért. Ezt is havonta adják ki. Vé-
gül nyolcadik a csecsemők állami liszt-
pótjegye 0—1 évesig, 3 hónapra előre 
kiadva 10 filléres áron. 

A szegedi közellátási ügyosztály 540 
ezer darab, tehát több mint félmillió 
személy részére kapta meg a jegyeket 
a közellátási minisztériumtól. Ilyen ha-
talmas tömegű jeggyel való bánás és el-
számolás természetesen óriási munkát 
ró a közellátási ügyosztályra. A szétosz-
tásra való előkészületek már napok óta 

folynak. Hétfőn pedig megkezdődik az 
osztás. A vasárnapi újságok részletesen 
közlik ki, hol és milyen körülmények 
között kapja meg uj jegyeit. A közellá-
tási ügyosztály városrészenkint, iskolá-
kat és kereskedéseket jelöl ki a jegyek 
átvételi helyéül. Az "újságok közlik, 
hogy egyes utcák lakosai mikor és hol 
vehetik át jegyeiket. 

H legveszedelmesebb hírverés a z , 
ami száiról-száira jár 

— mondotta kt a s ttélet Indoko lásá -
ban Klaa t a n á c a v e z e t ö 

(Szeged, december 12.) A hírverés 
fogalmát többféleképpen magyarázzák 
s az eddigi gyakorlat szerint csak ak-
kor állapították meg tényálláskén', a 
népbiróságon, ha az többek jelenlétében 
hangzott ef. A csütörtöki népbirósági 
főtárgyalás, illetve Ítélethirdetés uj 
megvilágításban magyarázza a hírve-
rést. Terhes Istváni tápéi szatócs 1943 
év közelebbről meg nem határozható 
időpontjában többek előtt több alka-
lommal a németeket dicsőitette és az 
oroszokat becsmérelte. 

A csütörtöki főtárgyaláson a meg-
idézett tanuk nem jelentek meg. Kiss 
tanácsvezető a vádlott kihallgatása után 
ismertette a már felvett tanultihallga-
tási jegyzőkönyveket s elnapolás he-
lyett ítéletet hirdetett. Terhes Istvánt 
bűnösnek mondották ki népellenes bűn-
tettben, mert ha nem is többek előtt 
egyszerre, de külön-külön egyesek előtt 
a német győzelmet hirdette s az oro-
szokról taecsmérlőleg nyilatkozott s ez-
zel a demokráciaellenes hirverés szol-
gálatába szegődött. Ezért 6 hónapi 
börtönbüntetésre és 3 évi politikai jog-
vesztésre itélte. Az itélet indokolásában 
kimondotta Kiss tanácsvezető, hogy a 
legveszedelmesebb hirverés az, ami 
szájról-szájra jár, mert azt még a hi-
vatalos propagandánál is elhihetőbb-
nek tartják, mert személyes tapasztalat-
ként adják tovább g igy jobban méte-
lyez. Dr. Márai Pál népügyész súlyos-
bításért fellebbezett. 

Berey Géza. csúfos bukása és botrá-
nyos körülmények között történt eltá-
volítása azt a lá'-szatot keltette, hogy 
a Szegedi Kis Újság "és a Kisgazdapárt 
helyi szervezete' megtisztul" a reakciós 
elemektől. Hogy nem ez történt, oizo-
nyitja a Sz. K. U. legutóbbi számaban 
megjelent és a Kommunista Párt ellen 
intézett tüszurás, egy félénken megfo-
galmazott glossza, arríelybefi az újság 
védelmére kel a pártból kifúrt Nagy-
iván János egyik alsóközponti (jeilem-
ző a Sz. K. U. felületességére, hogy fei-
sőközponti esetről beszél) pár.liivének, 
akiről azt irtuk meg, hogy Antal Ist-
ván barátja volt. Amíg tehát a Kisgaz-
dapárt Sulyokék reakciós kohkurrentiá-
jától félve élesen támadja a zászlóbon-
togató „Szabadság"-pártot, ugyanakkor 
megvédi lapjában Sulyok szegedi expo-, 
nensének, a reakciós baklövéseiről s 
elszólásairól hírhedt Nagyiván János-
nak alsóközponti párthiveit. Csúnya es 
erkölcstelen politikai játék ez, de na-
gyon is átlátszó manőver. A munkás-
ság és parasztság átlát a szitán. Jól 
tudja, hogy a két jobboldali polgári párt 
között ideológiai ellentét nincs és a kőz-
tük levő marakodás nem egyéb, mint 
csúnya s veszélyes versenyfutás a fa-
siszta tömegek, a reakciós elemek, a-
nagytőke és az egyház kegyeiért. Ezt 
most akaratlanul leleplezte a Sz. K. U. 
glosszája, amely hevesen megvédi An-
tal István és Nagyiván János alsóköz-
ponti barátját. 

A Kisgazdapárt helyi vezetőségével,, 
amely mögött ott sötétlik Shvoy Kál-
mán figurája és az általa képviselt re-
akciós uri szellem, nem vagyunk olyan 
pártközi viszonyban, hogy közvetlea 
tárgyalások során „hívjuk fel figyelmét 
a párt kebelében levő, demokratikus 
szempontból kifogásolható" elemekre 
Erre a Délmagyarország sém vállalkoz-
hatna, mert lapunk terjedelme nem 
elegendő ennek a névsornak leközlésé-
re. Mi helyesebbnek tartanék, ha első-
sorban a vezetőség ,.kebelében levő s 
demokratikus szempontból kifogásol-
ható" elemektől tisztulna meg a Kis-
gazdapárt. Ezekre szivesen felhivjuk a 
figyelmet, mert pártjuk derék kisgaz-
dáival együtt mi ls azt valljuk, hogy 
„fejtől büdösödik a hal". 

Nem t ö r t é n t visszaélés 
a z újságíró-évkönyv 

kiadasa körül 
(Budapest, december 12.) Az Újság-

írók Országos Szövetsége felkér.e a 
MOT-ot a következő nyilatkozat köz-
zétételére: A Magyar Újságírók Szövet-
ségének választmánya legutóbbi ülésén, 
ismét foglalkozott « MUOSz főtitkára, 
Gyöngyösi Nándor ellen elhangzott vá-
dakkal. A választmány meghallgatta a 
kiküldött hármas vizsgálóbizottság je-
lentését, valamint a szövetségi ügyész 
jogi véleményét. Ennek alapján tudo-
másul vette, hogy az évkönyv kiadása 
körül visszaélés nem történt. Minthogy 
azonban a választmány helytelenítette, 
a főtitkár kiadói tevékenységét a sajtó-
évkönyvvel kapcsolatosan, ennek követ-
keztében Gyöngyösi Nándor lemondott 
főtitkári állásáról. 

A könyvnapok 
búcsúhangverseny e 

(Szeged, december 12.) A szegedi 
könyvnapok harmadik napját újból elő-
adásokkal és irodalmi délutánnal tet-
ték változatossá. Délután a könyvvásár 
területén a Hungáriában hangversety-
nyel egybekötött irodalmi délután zaj-
lott le. Ezien a budapesti írók részéről 
Passuth László szólalt fel. Értékes elő-
adásában különösen egy eddig nálunk 
ismeretlen Shakespeare-darabbal fog-
lalkozott. A szegedi irók közül Sz. Szi-
gethy Vilmos olvasta fel egy kedv»3 
novelláját, Magyar László pedig régi 
szegedi Írókról és „Sziklasir" cimü re-
gényének történetéről beszélt. A Sze-
gedi Nemzeti Szinház művészei közül 
Horti Hilda, Lázár Márta, Lánczi Éva, 
Nagy Erzsi. Zentai Anna, Levitzky An-
dor, dr. Sikolya István énekszámokkal, 
Kőműves Erzsi, Gáthy Pál, Deák Sán-
dor, Molnár Istváni pedig Petőfi, Har-
math Imre és Faludy György verseinek 
előadásával szerepeltek. A műsort Ben-
kő Miklós zárta be a Szózat megrázó 
erejű előadásával. A konferanszié sze-
repét Sugár Jenő, majd Herczeg Vilmo s 
látta el, a zongorakisóretet Virány 
László. 

Utána az Ujságiróotthonban Palotai 
Boris olvasta fel élénk érdeklődés mel-
lett „Katonaszökevény" cimü novellá-
ját. A kiváló írónőnek Gábor Arnold 
elvtárs, az Ujságiróotthon főtitkára 
mondott köszönetet. 

A Nemzeti Szinház estj előadása 
előtt Füst Milán mondott tartalmas 
bevezetőt. 



D É L M A G Y A R O R S Z Á G ... .. _ 

Ki szökteti majd meg Vidovicsot? 

A Kisgazdapárt felfüggesztette 
a gyilhosszöktető Vidovics képviselő 

párttagságát 
A mentelmi bizottság a hét képviaelő mentelmi jogának 

lettiiggeaztésére tett javaslatot 

(Budapest, december 12.) A nem-
zetgyűlés mentelmi bizottsága csü-
törtök délután Vértessy és Vidovics 
mentelmi jogának felfüggesztésére 
tett javaslatot. 

Az államvédelmi osztály Vértessy 
Károly képviselő szökésével kapcso-
latosan folytatott nyomozás eredmé-
nyeként eddig a következő személye-
ket vette őrizetbe és adta át bűnpár-
tolás miatt a budapesti népügyész-
ségnek: Kovács Sándor gazdasági 
felügyelőt, Csontos József kereske-
dőt, Hámory Lajosné táncosnőt cs 
Lukányi Imre foglalkozásnélkülit, 
akik Vértessyt bujtatták és szökésé-
ben segítségére voltak. Az államvé-
delmi osztály az üggyel kapcsolato-
san tovább folytatja a nyomozást, 
még érdekes fejlemények várhatók. 

Beismerő vallomást tettek 
a csongrádi baromfi-árdrágitók 

Leoa Blum lett 
a francia miniszterelnök 

(Páris, december 12.) A nemzetgyű-
lés miniszterelnök-választó ülését dél-
után 3 órákor nyitották meg. 

Le Troquer szocialista képviselő ja-
vasolta Leon Blum miniszterelnökké 
választását. 

A kommunista párt nevében Duclos 
kijelentette, hogy pártja egyhangúan 
Blumra szavaz. 

Herriot a baloldali tömörülés szóno-
ka is Blum mellett foglalt állást. Párt-
ja bizonyos kikötéseket tesz a megala-
kítandó kormányforma tekintetében, 
még pedig a tengerentúli területek és 
a sajtószabadság kérdésében. 

Reynaud független köztársasági, 
ugyancsak Blum mellett szólalt fel. Az 
uj kormányíorma határozza majd meg 
pártjának további magatartását. 

A miniszterelnökválasztó ülésen 590 
szavazatot adtak le. Ebből 575 Leon 
Elumra esett. Róbert Schuhmann 8 sza-
vazatot kapott, 7 szavazólapot pedig 
üresen adtak le. 

PÉNTEK, 1946 DECEMBER 13. 

H I R E K 
NAPIREND 

P É N T E K , d e c e m b s r 13 
Etaweti Es e 7 órakor Pa-

rasztbecsület . A iából faragott kt 
ráljti. 

Kzácfaenyi Filnszinbáii fél 4, ne-
gyed 6 és 7 órakor: Láthatat lan asx-
asony. 

Belvárosi Mozi: fél 4, '/* 6, 7 órakor: 
Utolsó dal . 

Korzó Mozi: fél 4, V<6 és 7 órakor: 
Weekead feleség. 

Muzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 

I óráig. 
Egyetemi könyvtár nyitva 9-tól dél-

•tin 4 óráig. 
—. 

SZOLGALATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Apró Jenő Kossuth Lajaa-sugárut 58, 
Franki József Szent György-tér 6, 
Juszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, 
Ttemesváry József Klauzál-tér 9. 

—oOo— 
— Időjárásjelentés. Várható időjá-

rás péntek estig: Keleti, délkeleti 
szél, felhőátvonulások, több helyen 
havaseső) havazás és köd. A hőmér-
séklet csökken. 

— Egésznap nyitvatarthatnak a cu-
korkát árushő üzletek. Budapestről 
jelenük: A kereskedelemügyi minisz-
ter rendeletet adott ki arróí, hogy a 
kizárólag cukorkát árusító üzletek az 
ország egész területén minden nap, 
vasárnap is, reggel 9-től este egy-
folytában 8 óráig nyitvatarthatják üz-
leteiket. 

— Az Ujságiróotthon hirei. decem-
ber 14-én este 8 $rakor klubvacsora. 
— December 15-éii délután fél 6 óra-
kor József Attila ünnepély. Közremii-
ködnek Szász Ferenc szerkesztő, P. 
Radnóthy Éva, Majláth Mária, Dénes 
Erzsébet, Versényi Ida, S. Papp Jú-
lia, Solymossy Margit, Benkő Miklós, 
Gá'i Pál, a Nemzeti Színház művé-
szei. — December 19-én, csütörtökön 
délu'án 6 órakor dr. Osváth Tibor 
szerkesztő előadása. — December 
22-én fél 3-kor a női tagozat ismer-
kedési estélye. 

— Igazolást ügyek a népbiróságon. 
Takács József szegedi üvegkereske-
döt 5 évi iparjogelvonással sújtatta az 
igazoló-bizottság. Fellebbezés során 
csü'örtökön tárgyalta a népbiróság 
Répás-tanácsa és Takácsot az I. 
foku határozat megváltoztatásával 
feddés mellett igazolta. 1 

— A bakancs uj maximális ára. Bu-
dapestről jelentik: Az iparügyi mi-
niszter rendeletet adott ki a bőrtalp-
pal készi.ett bakancsok legmagasabb 
árairól. Eszei int férfi bakancs legma-
gasabb fogyasztót ára minőség sze-
rint 82.70—104.90 forint, fiubakancs 
62.70-80.80 forint. 

— A NOT felmentette dr. Szabó 
Mihály ügyvédet. Dr. Szabó Mihály 
szegedi ügyvédet a népbiróság an-
nakidején, mert a szegedi MüNE el-
nöke volt és közismerten szélsőjobb-
oldali tevékenységet fejtett ki, 6 hó-
napi börtönbüntetésre Ítélte. Felleb-
bezés folytán került a NOT elé, ahol 
a hagyományokhoz hiven, ismét fel-
mentő ítélet született meg. 

x A 45 éves Sandberg-cég (Szé-
chenyi-tér 17.) közli, hogy raktáron 
tart orvosi műszereket, optikai cikke-
ket, fényképezőgépeket, kötszereket, 
aminek árát 35 százalékkal leszállítot-
tam. Kérem mielőtt vásárol, keresse 
fel cégemet, meggyőződhet olcsó ára-
imról. 

K O R Z O M O Z I 
Ma uj amerikai vígjáték bemutatója I 

P R 1 S C I L L A L A N E 
ragyogó főszereplésével 

WEEKEND FELESÉG 
AzonkfvUl: Heti filmhiradó. 
FWVadásoit kezdete: fél 4, V«6 és 7-k«r. 

(Budapest, december 12.) A Füg-
getlen Kisgazdapárt politikai bizott-
sága szerdán foglalkozott Vértessy 
Károly, a; tömeggyilkos kisgazda-
párti képviselő szökésével kapcsola-
tosan Vidovics Ferenc volt paraszt-
nyuzó főispán, képviselő szerepével 
A politikai bizottság a rendőri nyo-
mozás egyes részteleit nem tudta tisz-
tázni, mert az elhangzott tanúvallo-
mások szerint a rendőri nyomozás-
ban szereplő, s a vád tárgyát képező 
au őut ide pontjában Bogláron vonaton 
látták Vértessy Károlyt. Midőn Vido-
vics Ferenc felajánlotta, hogv haj-
landó bíróság elé állni, a bíróság 
döntéséig a politikai bizottság párt-
tagságát felfüggesztetté. 

Vértessyt már megszöktette Vido-
vics. Most érdeklődéssel várjuk, hogy 
ki szökteti majd meg Vidovicsot, 

(Szeged, december 12.) Csütörtökön 
délelőtt tárgyalta a szegedi törvényszék 
uzsoratanácsa Linzer Károly tanácsel-
nök vezetésével a csongrádi baromfiár-
drágitók ügyé{. 

Hajdú László csongrádi baromfi-
nagykereskedő, aki egyben a Csongrá-
don működő Hungária Baromfiexport 
Szövetkezet igazgatója is, megbízta 
Sinkó Lászlót és Dragulovics Istvánt, 
hogy részére Szentesen vásároljanak 
hízott libát és kacsát, amit azután Bu-
dapestre akart szállítani és ott feketén 
eladni. 

A tárgyaláson mindhárom vádlott be-
ismerő vallomást tett. Hajdú előadta, 
hogy valóban átadott a két megbízott-
jának 7400 forintot, hogy azon hízott 
baromfit vásároljanak. Igaznak bizo-
nyult a vádlottak beismerő vallomása 
alapján az ügyészségnek az a vádja is, 
amely szerint a két bevásárló áron fe-
lül vásárolta a szentesi piacon a hí-
zott baromfit. Beismerték a vádlottak, 
hogy a fogyasztói árhoz hozzácsapott ai 
két bevásárló részére fizetendő 20 fil-
lér szedődijat, a 20 filléres szállítási 

- Két és félévi börtönre ítélték 
Bécsy makói volt polgármestert. Csü-
törtökön hirdetett Ítéletet a makói 
népbiróság Csaba tanácsvezetövel az 
élén dr. Bécsy Bertalan volt makói 
polgármester háborús és népeLlenes 
bűnügyében. A közel egy hétig tartó 
főtárgyalás után a népbiróság bűnös-
nek mondta ki több rendbeli nép-
ellenes bűncselekmény elkövetésében 
és ezért 2 évi és 6 hónapi börtön-
büntetésre, 10 évi politikai jogvesz,-
tésre, vagyonelkobzásra, nyugdíjigé-
nyének elvesztésére — a családtagok 
nyugdijának épségben hagyása mel-
lett — ítélte. Dr. Lippay László nép-
ügyész súlyosbításért fellebbezett. 

— Gyilkosság Kisteleken. Csütör-
tökön délelőtt telefonon értesítette 
a kisteleki rendőrség a szegedi ál-
lamügyészséget és jelentette, hogy 
Pusztaszeren az egyik rendőrjárőr az 
uton véres tetemre bukkant. Kiderült, 
hogy a halott Virág Gyula, akit is-
meretlen tettesek valószínűleg doron-
gokkal felfegyverkezve összevertek. 
Virág néhány percre eszméletre tért, 
de csak néhány szót tudott mondani', 
utána meghalt. A szegedi törvény-
szék vizsgálóbírója pénteken kiszáll 

i a helyszínre, ahol a holttestet felbon. 
Icolják. A kisteleki rendőrség is eré-
i lyes nyomozást folytat és remény van 
arra, hogy a tettesek hamarosan a 

| rendőrség kezére kerülnek. 

dijat és & .20 fillér apadási dijat is. Rá-
adásul Sinkó a szenl esi piacon, 208 to-
jást is vett darabonkint 1 forintos 
áron. Sinkó védője igyekezett a tojás-
ügyletben védencét tisztára mosni és 
három tanú kihallgatását kérte, melyet 
el is rendelt a bíróság és ezért a tár-
gyalást december 28-ára napolták el. 

Egyébként kiderült a tárgyaláson, 
hogy a Hungária, baromfiexport cég 
nincs a szegedi törvényszéken bejegyez-
ve és a cég a Hajdú iparengedélyével 
folytatta bevásárlásait. Ezért nem le-
hetett a bíróságnak a cég ellen eljárni, 
htazm az valójában nem is.J étezik,. te-
hát felelősségre nem vonható. A Délma-
gyarország értesülése szerint viszont 
Hajdú iparengedélyével Hajnal Ferenc 
a vezérigazgató és Rév István igazgató 
is eszközöltek bevásárlásokat. Felmerül 
a kérdés, hogy volt-e ehhez az igazgató 
uraknak joguk? Meglepetésként hatott 
az is, hogy a védők szabadlábrahelye-
zésí kérelmét a biróság ezúttal elutasí-
totta. Ugy látszik, hogy a küldöttsége 
járásoknak mégis megmutatkoznak az 
eredményei. 

— Sokalta a három évet — hat 
évet kapott. A törvényszéken csü-
törtökön hirdették ki az Ítélőtábla dön-
tését Battancs István somogyitelepi 
lakQS ellőtt, akit többrendbeli rablás 
büntette miatt 3 évre Ítéltek. Annak-
idején Battancs egyhifésért fellebbe-
zett, mert állítása szerint a rablások 
elkövetésére — kényszeritették. Áz 
ítélőtábla miegsemmisitette a tör-
vényszék döntését és megduplázta a 
büntetést. Battancs 6' évi fegyházat 
kapott az előre megfontolt szándék-
kal elkövetett rablásaiért. 

— Meghivő. A Szikra-MaDISz 
Sportegyesület december 14-én, szom-
baton 7 órakor sportbálat rendez, 
melyre az egyesület tagjait és szur-
kolóit szeretettel meghívja a rende-
zőség. 

x Merry Shandy és Kosztelitz ké-
szítmények egyedárusitója Vajda (Bo-
kor) drogéria, Kárász-utca 12. szám. 

N a g y o n s a é p 

asztali órák, női 
é s férfikarórák, 
e z ü s t c i g a r e t t a s z e l e n c é k , 
arany*, ezüs t - é s br i l iáns-
é k s z e r e k o l c s ó n 

F I S C H E R 
i k a a o r é s s n t l Szeged, Klauzá l 
l é r 3. s z á m . 
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HOLNAP. SZOMBATON 
.a l e g s z e b b ez lnes Ilim a 

KÖVIRÁG 
ünnepi bemntafö ja . 

— A püspökielei községi orvos iga-
zolási ügye. Dr. Sipos József püs-
pökidéi községi orvost a makói iga-
zoló-bizottság nem igazolta. Magán-
orvosként ugyanez a bizottság iga-
zolta. Fellebbezés során került igazo-
lási ügye a népbiróság Répás-taná-
csa elé, ahol a kihallgatott tanuk 
vallomása és a község 200 aláírásá-
val ellátott memoranduma alapján az 
I. ,foku határozatot felfüggesztették. 
Az iratokat döntés végett a népjóléti 
minisztériumba küldték fel dr. Sipos 
állásba "helyé/ése végéit, mert Püs-
pökidén és a hozzátartozó két köz-
ségben orvos nincs. Az I. foku el-
jáiás során tett vallomástevők ellen 
fennforogni látszó hamis tanuzás 
büntette miatti eljárás megindtiása 
végett az iratokat az államügyész-
ségre tették át. 

— Elfogtak egy veszedelmes ke-
lékpártolvajt. A szegedi rendőrség; 
bünügyi osztályán a Szűcs nyomozó-
csoportnak tudomására jutott, hogy 
egy alsóvárosi vendéglőben kerékpá-
rokat kínál eladásra egy fiatalem-
ber. A kapott személyleírás alapján 
ráismertek Katona József 32 éves 
Topolya-sor 5. szám'alatti lakosra, 
akit régóta köröznek már, különösen 
kerékpárlopásokért. Nyomban ki is 
szálltak a korcsmába és ott tettenér-
ték Katonát, majd őrizetbe vették. 
Kihallgatása során 133 kerékpárlo-
pást ismert be. A kerékpárokat Nagy 
István 34 éves Újszeged, Középkikö" 
tő-sor 17. szám alatti lakos révén ér-
tékesítette. A rendőrség kezébe ju-
iott bizonyítékok alapján Nagy Ist-
vánt is őrizetbe vették. Az orgazda 
egyébként egész kis vagyont gyűj-
tött magának a lopott kerékpárok 
árából, mert lakásán zsákszámra ta-
láltak lisztet, bödönszámra zsirt és 
eddig már két disznót vágott, a har-
madikat pedig most hizlalta. A lopott 
kerékpárok közül hét megkerült, 
ezenkívül pedig nagymennyiségű ke-
rékpáralkatrészt is találtak náluk. A 
rendőrség most keresi a tulajdono-
sokat, hogy visszaadhassák nekik a 
kerékpárokat. Ezért felhívjál azokat, 
akiknek kerékpárját az ipartestületből, 
a Kossuth Lajos-sugárut 10. sz. alól, 
az Oroszlán-utcai zálogház elől, a 
belvárosi plébániáról, a zeneiskola 
kapujából, a Csongrádi Takarékpénz-
tártól, a Jó kai-u tea 4. szám alól vagy 
a Boldogasszony-sugáruton a Vértes 
szénkereskedés elől lopták el, hogy 
jelentkezzék a rendőrpalotában Szűcs 
Mihály nyomozócsoportvezetőnél II. 
emelet 25. szobában. 

W T f ^ E f D f l f l f A T (pézsmát) és mindenféle nyers 
v r w I Ü L l ^ r 1 vadbőrt a legmagasabb áron 

* VÁSÁROL NÁDASY SZŐRMEÜZLET, Kigyó-u. 1. 
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Barabás Tibor 
— József Attiláról 

(Szeged, december 11.) Kedden este 
az Ujságiróotthonfoan, Barabás Tibor 
elvtárs, a kiváló iró tar'.oit előadást 
József Attiláról. Jórészt személyes is-
meretsége és beszélgetései alapján is-
mertette a munkásság első igazi költő-
jének életét, majd versein keresztül 
markáns vonalakkal vázolta fel József 
Attila költői fejlődésének és megnyilat-
kozásainak főbb állomásait. 

— Igazi költő volt — mondotta Ba-
rabás Tibor. — Ez a mindig megujuló 
lélek magába szivta a világ hangjait, 
a társadalom lázas problémáit, az el-
nyomott osztályok forradalmi kívánsá-
gait, a fasizmus elleni gyűlöletet, az el-
nyomás elleni lázadás örök tiltakozását. 
A munkások, parasztok költője volt, de 
vele együtt a küzdő, öntudatra szomjas 
értelmiség költője is. Petőfi és Ady 
nagy hagyományait folytatta. Kivágta 
magát az ellenforradalmi korszak jel-
lemző atmoszférájából és áttört azon a 
soviniszta nacionalizmuson, amely a faji 
gőggel fertőzte meg a magyar lelkeket. 
Első volt, aki a nemzeti veszélyt a leg-
álhatatosabban kürtölte világgá. Erezte, 
hogy az egész magyar nemcet törté-
nelmi létét fenyegető veszély küszöbére 
érkeztünk és az emberiség, szabadság 
ügye megy veszendőbe, ha nem vigyá-
zunk kellőképpen. 

A továbbiakban Barabás Tibor rá-
mutatott arra a sok szenvedésre, ame-
lyen József Attilának keresztül kellett 
mennie. Az ellenforradalmi korszak 
ugyanis kitagadta és a költők közül is 
csak Juhász Gyula állt igazán mellette. 
Juhász Gyula volt az egyetlen, aki ezek-
ben az időkben meg merte hirdetni, 
hogy a tehetségesek védelme az igazi 
Tájvédelem. 

— József Attila legfőbb irodalmi ér-
telme abban var — fejezte be előadá-
sát Barabás Tibor —, hogy folytatója, 
betetézője annak a nemzeti, népi, iro-
dalmi hagyománynak, amely Bessc-
nyeyvel, Vörösmartyval, Arannyal, Pe-
tőfivel, Adyval kezdődött. Az ö általa 
vágott barázdákon kell továbbhalad-
niok azoknak, akik aratni akarnak a 
magyar nép számára az igazság és a 
szabadság jegyében. 

Barabás Tibor lelkes tapsokkal fo-
gadott előadását az Ujságiróotthon ve-
zetősége nevében Gerő Dezső háznagy 
kösaön'e meg. 

Szabadságrendet kapott 
a Nagy Ferencet bujtató 

bankjegynyomdal Igazgató 
(Budapest, december 12.) Nagy Fe-

rcnc miniszterelnök a börtönből való 
kiszabadulása után 1ÍM4 decemberében 
hosszabb ideig á Magyar Nemzeti Bank 
Markó-utcai bankjegynyomdájának óvó-
helyén talált menedéket, ahol a nyom 
da alkalmazottai, elsősorban Solti Lász-
ló igazgató bujtatták. A köztársasági 
elnök csütörtökön Solti László igazgatót 
a • Magyar Szabadság Rend bronz érmé-
vel tüntette ki. A kitüntetést Nagy Fe-
renc miniszterelnök bensőséges ünnep 
ség keretében személyesen adta át 
Solti Igazgatónak. 

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR A JÉGKUNYHÓBAN 

Sza loncukor 

gytri és 
saja.készítésű 

Nagy 
kedvezmény! 

Nagy az öiöm odahaza, u,j,ngiiak 
a gyerrrek.k, papa, mama megen-
gedte J é g k u n y h ő b a menjetek 

Ed?8, szines és gyönyörű 
asaloncuki ot 

vegyetek. 

Deaser tek , 
angya lhaj , 

c s i l lagnzóró 

Kar csonyíadiszek 
N agy 

választókba a 

Viszonteladók részére n a g y b a n i á r a k ! 

készcsapatokra terjed ki. A bizottság 
elnöke régi ismert cserkcszpecjngó-
gus: Dombi Béla elvtárs, tanár, fő-
igazgatósági titkár. A bizottságnak 
Szegedről hat cserkésztiszt tagja van, 
mégpedig Jochs József tanár, Lovas 
György egyetemi hallgató, Lökös 
Zoltán ujságiró, Martonosi József 
egyetemi hallgató, Paál Armand gyu-
fagyárigazgató, Pollák László egye-
temi hallgató. Vidékről két póttagja 
van a bizottságnak. Hódmezővásár-
helyről Félix János egyetemi hall-
gató, Csongrádról pedig Lakos Sán-
dor tanár. A bizottság szerdán már 
meg is kezdte működését. Egyelőre 
csak információs tevékenységet fejt 
ki, majd az adatok beszerzése után 
kezdődnek meg az. igazolások. A dön-
tések a Magyar Cserkészfiuk Szö-
vetsége központi igazoltató bizott-
sága ele kerülnek és o'.t döntenek 
róla végső fokon. 

S P O R T 

December 15, vasárnap: 
Kecskéstelep 3 óra. 

December 16, hétfő: 
Munkásszövetkezet 4 óra. 
Orion bőrgyár 3 óra. 
Lemezgyár fél 2 óra. 
Winter kefegyár 3 óra. 
Pénteken, 13-án délután 6 órakor az 

összes üzemi és kerületi titkárok a 
rendezögárdistákkal együtt értekez-
letet tartanak Kálvin-tér 6. sz. alatt. 

Az összes rendezőgárdisták 13-án, 
pénteken délután 6 órakor értekez-
letet tartanak Kálvin-tér 6 szám alatt. 
Megjelenés mindenki számára köte-
lező. 

írógép v é t e 1 , e l a d á s > javítás 

Szenesi 
I r o d a g é p V á l l a l a t Széchenyi-tér 7. 

Telefon 6—41. 
k rldék legnagyobb irodagép Import vil lalala 

R Á D I Ó 

Szakszervezet i hirek 
A szakszervezeti bizottság felhívja 

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

A szállítási munkások szakszerveze-
tének december 15-re, vasárnapra ki-
tűzőit taggyűlése a közbejött akadályok 
miatt elmarad. 

A famunkás szakszervezet, december 
15-re1, vasárnapra kitűzött taggyűlése 
a közbejött akadályok miati elmarad. 

A szakszervezeti bizottság felhivja 
az összes szakmai csoportok vezetősé-
gét, az összes szegedi üzemi bizottágo-
kat cs bizalmiakat, hogy december ti-
zenhatodikán, hétfőn délután 4 órakor 
összvezetőségi ülést tart a szakszerve-
zeti székházban (Kálvária-utca 10. sz.) 
Megjelenés kötelező. 

Közellátási közlemények 

Kinevezték a szegedi 
cserkészigazoltató bizottságot 

(Szeged, december 12.) Amint is-
meretes, még a nyár elején a belügy-
miniszter feloszlatta a Magyar Cser-
készszövetséget, mert vezetése nagy-
mértékben a jobboldali beállítottságú 
cserkésztrsztek kezébe került, ősszel 
azonban megtörtént a cserkészszövet-
ség demokratikus átszervezése és 
megalakult a M a g y a r C s e r k é s z f i u k 
Szövetsége. Októberben Fürber Jó-
zsef ügyvezető-elnök cs Jánossy Sán-
dor országos vezetőtiszt Szegeden is 
járt a szegcdi cserkészcsapatok újjá-
szervezésére. Ekkor vázolták itt is, 
liogy az uj szövetség továbbra is a 
cserkésziörvény alapján kiván működ-
ni, ugyanakkor azonban vigyáznak ar-
ra, hogy csak valóban demokratikus 
meggyőződésű tagjai legyenek a csa. 
patoknak. Ezért minden cserkésztisz-
tet, de később "valamennyi cserkészt 
is igazolási eljárásnak vetnek alá cs 
ezentúl csak az lehet cserkész, aki 
a nuiltban semmifék antidemokra-
tikus magatartást nem tanúsított. 

A szegedi cscrkészígazollató bizott-
ság kinevezése szerdán érkezett meg. 
Ennek az igazoltató bizottságnak ha-
tásköre a Csongrád, Arad, Csanád, 
Torontál vármegyékben lévő cser-

Kern Imre sikeres játékvezetése az 
NB I.-ben. Az elmúlt vasárnap a sze-
gedi játékvezetők ismét nagy kitünte-
tésben részesültek. Kern Imrét jelölték 
ugyanis a budapesti JT-ben a Ferenc-
város—Győri ETO mérkőzés játékveze- i 
tőjéül. Kern ezen a mérkőzésen ismét 
bebizonyította, hogy a szegedi játékve-
zetőkre a szakkörökben fel kell figyel-
ni. A rendkívül izgalmas mérkőzést nagv 
határozottsággal vezette le és a sport-
sajtóban is megemlékeztek jó teljesít-
ményéről. Kern Imrét méltán állithat-
juk a délvidéki játékvezetők példaké-
péül. 

Játékvezető küldés a vasárnapi mér-
kőzésekre. NB I.: SzAK—Kispest (Part-
jelző délről Molnár Antal), NB II.; Ti-
sza—KAC (Wiener), DSzMTE—Kondo-
ros (Dénes). II. osztály: SzATE II.— 
UMTE II. (Visegrádi). DFC II.— Sze-
gedi MTE II. (Wamasz), Honvéd II.— 
Móra II. (Kalocsai), Barátság—Postás 
II. (Kocsis). 

A mai szakosztályi ütésen állítják 
össze a Kispest elleni csapatot. Ma dél-
után 6 órakor tartja a SzAK szakosz-
tályi ülését a Kárász-utcai klubhelyi-
ségében. Ekkor jelölik ki a Kispest el-
len szereplő együttest, amely valószínű-
leg a Pereces elleni győztes csapat tag-
jaiból fog állni. A vasárnap Kispestre 
induló fűtött autóbuszra még néhány 
jegy kapható Kertesnél (Deutsch mű-
szaki vállalat). 

iiiiiyw—mamts* 

P A R T H I R E K 
T«együlé«eU • kerület i « s üzemi 

• M r r n i i t « k b « n 
December 13, péntek: 

Postások 4 óra. 
Vízműtelep fél 3 óra. ' 
Pick-gyár 3 óra. 
Gázgyár fél 4 óra. 
Köztisztaságtelep 4 óra. 

December 14, szombat: 
Pénzügy 1 óra. 
Dorozsma 6 óra. 
Szőreg fél 7 óra. 
Üzletvezetőség 1 óra. 

PÉNTEK, december 13. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20: Az 
áttelepítési kormánybiztos közleményei. 
7.30: Reggeli zene. 8.00: Az influenza. 
Előadás. 8.15; Szórakoztató orosz mu-
zsika. 9.00: Cigányzene. 10.00: .Hirek 
12.00: Déli harangszó, hirek. 12.15: Vi-
rágos Mihály énekel. 13.00; Lucanapi 
népszokások. 13.20: Jazz. y.00: Hirek. 
14.10: Vöröskereszt-közlemények. 14.20: 
Szalonzenekar. 15.00: A demokráciában 
az iskola a népé. 15.15: Rádióiskola. 
15.55; Műsorismertetés. 16.00: Hirek. 16 
óra 10; Dalolgassunk. 16.30: Hangleme-
zek jó gyermekeknek. 16.45: Az uj fran-
cia alkotmány. 17.00: Szakszervezeti ta-
nácsadó. 17.10: Szakszervezeti hiradó. 
17.15; A Vas- és Fémmunkások Köz 
ponti Dalkara énekel. 17.45: Sportköz-
lemények. 18.00; Hirek. 18.05: Vörös-
kereszt-közlemények. 18.15; Gyermek-
barátok műsora. 18.30: Budapesti ran 
devu. 19.30: Faluhiradó. 20.00: Hirek, 
sporthírek. 20.20: Rádiózenekar. 21.26: 
Villámhiradö. 21.40: Angol nyelvokta 
tás. 21.50; Hirek és krónika oroszul. 
22.00: Hirek. 22.20: Szórakoztató zene 
moziorgonán. 22.30: Műsorismertetés. 22 
óra 55: Vöröskereszt-közlemények. 22.45 
Magyar énekesek táncdalai. 23.10: Hi-
rek angolul. 23.20; Hirek franciául. 23 
óra 30: Müvészlemezek. 

Budapest II. 

20.00: Francia operarészletek. 20.30: 
Rádió szabadegyetem. 21.00: Hirek. 21 
óra 15: Cigányzene. 22.15: Zenekari 
müyek. 

KARÁCSONYI CUKORADAG KI-
OSZTÁS. Az ellátatlanok közellátási 
szelvényivének „1046 V. ellátatlan" jelű 
jegyére és az önellátók közellátási szel-
vényivének „1946 V. önellátó" jelű je-
gyére 20—20 deka cukor, az 1946 de-
cemberre gyermekek részére kiosztott 
közellátási pótjegy „1946 XII. C. gyer-
mekjegy" jelű jegyére 20 deka cukor 
vásárolható. Az önellátó gyermekek 20 
deka, a terhes és szoptató anyák pedig 
40 deka cukrot vásárolhatnak egyszeri 
vásárlásra jogosító utalványra- Az 
utóbbi utalványok a közellátási hiva-
talnál vehetők át. A jegyek és utalvá-
nyok beváltási határideje december 31. 

SZACHARIN KIOSZTÁS. Kará-
csonyra az önellátók és ellátatlanok 
közellátási szelvényivének 4. számú je-
gyére 1 csomag 40 tablettát tartalmazó 
szacharin vásárolható 1.40 forintos ár-
ban a dohányárusoknál december 31-ig. 

Polgármester. 
KARÁCSONYFA FOGYASZTÓI 

ÁRAK december 11-től: 
Erdei Luc Ezüst 

fekete és jegenye 
1 m hosszig 10 

cm-kint —.70. ' 1.— 1.50 
100—125 cm-ig 7.— 10.— 15.— 
126—150 cm-i? 8.50 12.— 18.— 
151—175 cm-ig 10.— 14.— 21.— 
176—200 cm-ig 14.— 18.— 27.— 
201—250 cm-ig 20— 25.—' 35.— 
minden további 50 cm 10 forint. Piaci 
árusok és kereskedők kötelesek a fo-
gyasztói árakat jól látható helyen ki-
függeszteni. Polgármester. 

M h i r d e t é s e k 
I F O G L A L K O Z Á S I 

GYERMEKKOCSIK, mélykocsik és 
sportkocsik egyszerű és luxus kivitel-
ben. Javítások Tisza Fémipar Rigó u. 
38. szám. 

GEIZER Mihályné vállal nöi és gyer-
. mekruhák varrását pontos munka, szo-

lid árak. Margit-utca 26 szám. 
ÓCSKA kalapját ne dobja eL Menez 

kalapos ujjá farmázza. Uj kalapok 
kaphatók. Mencz, Dugonics-tér 2. 

Rádiót. 
varrógépet 

k a r á c s o n y r a 
12 havi részletfizetésre már 
most vásároljon 

M A R K O V I C S 
műszaki üzletéből. 

I 

özv. Klein Dezsőné, született Sandberg Erzsébet és gyermekei Anikó, 
valamint messze idegenben élő fia József tudatják, hogy a leggyengé-

debb férj, a legjobb, legönfeláldozóbb apa 

Klein Dezső 
holttestét hazahozatják, hogy keserves megpróbáltatásokban és szenve-

désekben elgyötört teste, hazai földben leljen örök nyugodalmat. 
Gyászolják még örök árvaságra ítélt családján kívül testvérei, Kéri Imre 

Makó, Klein Erzsi Békéscsaba. 
Temetése 1946 december hó 15-én 12 órakor a zsidó temető cinterméből. 

Külön villamos í t i 12 érakor a Dugonics-térről indul. 

I A D Á S - V S T K C I 
KÜLÖNFÉLE bútordarabok, tükör, 

kassza, csillárok jutányosán eladók. 2 
órától 5-ig Dugonics-tér 8—9, háztulaj-
donos. 

HTDEG van? Fázik? Tiszta gyapjú-
vatelin kapható, nagykártoló eladó. 
Polgár-utca 11, Háziipar. 

BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT, tömegtwté 
lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban. 
Falus bélyegüzlet. Iskola-utca 29, foga-
dalmi templomnál. 

ELADOegy gyorsmérleg, 1 komplet 
Sihi motor, autómotor, cgv gyorsföz5. 
Érdeklődni Ujszásziné, Nagyállomás, 
csernek eüzlet. 

ELADÓ ingatlanát és vételi szándé-
kát jelentse be a Halász ingatlanirodá-
nak (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a búto-
rozott szobáját és lakásbérleti szándé-
kát is. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOH 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókat-utca 4 
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerkee* 

tőség (este 8 órától): 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 8 

Telefon; 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA 


