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DELMAGYABOBSZAG 
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Miért tüntetünk? 
Ma délután a szegedi dolgozók ki-

vonulnak az utcára, hogy hangot adja-
nak a drágaság elleni tiltakozásuknak. 
Különböző társadalmi rétegek körében 
napok óta a beszéd főtémája a mai 
tüntetés. Általában kétféle vélemény 
alakult ki a mai tömegmegmozdulással 
kapcsolatban. Az egyik — és ez a több-
ség véleménye — feltétlenül helyesli 
és részt kiván venni a tüntetésen. A 
másik vélemény, az ijedőseké, akik 
félnek a tömegek megjelenésétől, általá-
ban jobbad szeretik a tömegeket min-
den fontos eseményből kirekeszteni, a 
maguk, valamint a közösség kis és nagy 
ügyeit nélkülük elintézni. Ezeknek a 
begyulladt pupákoknak az élén a Kis-
gazdapárt és korifeusai állanak. Ügyes 
mellébeszéléssel próbálják a lényeget 
takarni és a takargatás alól kilóg a ló-
láb, hogy szavakban igen, de tettekben 
nem hajlandók a drágaság letörése ér-
dekében lépéseket tenni. Egyik szavuk-
ban elismerik a tömegek elégedetlensé-
gének jogosultságát, a másik szavukban 
pedig elitélik a tömegek megmozdulá-
sát. A Kisgazdapárt saját magával ke-
rült ellentétbe, amikor azt mondja, a 
tüntetés és küldöttségjárás módszereit 
elitéli, később azonban kijelentik, hogy 
ők maguk memorandumot szerkesztenek 
és küldöttségileg fogják a követelése-
ket Nagy Ferenc miniszterelnök úrhoz 
eljuttatni, vagyis bennünket igazolnak, 
saját magukat viszont kettőzötten meg-
cáfolják. 

Mert. nincs igazuk abban sem, hogy 
njidöttségjáiás t-s uiht*. .éa nem éri 

el célját. Tegyék a szivükre a kezüket 
mindazok, akik kétségbe vonják a tö-
megmegmozdulások eredményességét és 
ugy válaszoljanak egy sereg időszerű 
kérdésre. Például arra, hogy a tömeg-
megmozdulások nélkül megakadályoz-
nattuk volna az árak további emelkedé. 
sét? A Magyar Kommunista Párt leg-
elsősorban Rákosi Mátyás elvtárs au-
gusztus 3 óta követeli az árak leszállí-
tását, ai tőkések és nagykereskedők kal-
kulációjának felülvizsgálását. Nem hall-
gattak ránk, ellenkezően, az árak 
veszedelmesen szálltak felfelé, egészen 
a2 utolsó két hétig, amikor a tömeg-
megmozdulások hatosára az áremelke-
dés megállt, sőt egyes cikkeknél ko-
moly árlemorzsolódást tapasztalhat-
tunk. Vegyük a másik példát: augusztus 
óta mást sem teszünk, mint arról papo-
lunk, hogy gondoskodjék a közellátási 
kormánybiztos ur Szeged' város ellátat-
lanjai burgonya- és tüzelőanyagszükség-
letének kielégítéséről. Semmi sem tör-
tént egészen az utolsó időkig, amikor 
erőteljesebb hangokat kezdtünk pen-
getni, még erre is a válasz csak az volt, 
hogy a főispán ur táviratokat küldöz-
getett a minisztériumokba. Amikor a 
szegedi dolgozó tömegek megmozdultak, 
akkor mozdult meg a főispán ur is, hogy 
a kényelmes főispáni széket már nem 
annyira kényelmes utazással cserélje 
fel, személyesen látott hozzá a szegedi 
dolgozók követeléseinek teljesítéséhez. 
Ha a mai napon valaki keresné a köz-
ellátási kormánybiztos-főispán urat, azt 
a választ kapná: Baján van krumpli-
ért. Minek köszönhető az, hogy a nem 
tulgyors mozgású közellátási kormány-
biztos-főispán krumplit keres? Annak, 
hogv ma délután a szegedi dolgozók 
natalmas tömegtüntetésre sereglenek 
össze. Igy függ össze a tüntetés a krum-
plival. Ezek u'ton senki sem mondhatja, 
hogy nem célravezető a tüntetés. Fon-
tos ezt annál is inkább aláhúzni, mert 
a mai tüntetés további tömegakcióknak 
a bevezetése. Ma csak egy párezer em-
ber megy az utcára fegyelmezetten, de 
elszántan és harciasan, a jövő hetekben 
és hónapokban, ha a nép ellenségei nem 
férnek a bőrükben, ujabb és ujabb tö-
megek lepik el a szegedi utcákat, hogy 
kifejezésre juttassák azt a véleményü-
ket, hogy az országban rendet fognak 
csinálni, mert egyedül a harcra sora-
kozó tömegek képesek kisepreni az or 
szagból és a torony alól a sok szeme-
tet és a kormányból a íömegek halálos 
ellenségeit az Erőss János-féle reak-
ciós minisztereket. 

Végezetül volna még néhány sza-
vunk a mai tüntetéssel kapcsolatban: 

Szeged dolgozó társadalmának szine-
javához! Azok az urak, akiket az előbb 
ugy jellemeztünk, hogy „begyulladt pu-
pákok" természetesen szeretnék, ha 
nekik lenne igazuk és a fegyelmezett 
tüntetés helyett rendzavarásra, felfor-
dulásra kerülne a sor. Mi bizunk a sze-
gedi dolgozók politikailag iskolázott, 
öntudatos rétegeiben. Ők felelősek 
egyenkint és összességükben, velünk 
együtt a mai tüntetés fegyelmezett, za-
vartalan lefolyásáért. A tüntetők mind-

egyike számoljon azzal, hogy sorainkat 
megpróbálják megbontani provokáto-
rok, a reakció felbérelt ügynökei. Min-
den olyan izgága alakot, aki a legki-
sebb mértékben is meg akarja bontani 
a tüntetés fegyelmezettségét, azonnal el 
kell távolítani és megfelelő módon meg-
győzni , arról, hogy még egyszer ne kí-
sérletezzen rendzavarással 

Szeged dolgozói a mai napon tün-
tetnek, megmutatják erejüket, a sze-
gedi utcákba bekiabálják nagy hango-

san követeléseiket. Mindezt fegyelme-
zetten, a tüntetés politikai jelentőségé-
től áthatva teszik. Ma még a fegyelme-
zett felvonulásnál, tüntető gyűlésnél 
nem megyünk tovább. Ma elválik a be-
gyulladt pupákoknak van-e igazuk, akik 
a tömegeket csürhének tekintik, vagy 
legjobb esetbeni „szavazó Jánosoknak" 
vagy nekünk, akik a tömegek szerve-
zettségéből, politikai öntudatából adó-
dó tényezők ismeretében állunk a mai 
tüntetés élére. 

/gy dofgozih a kommunista minisztérium 

Az előirt hat nagy hid helyett hetet építettek 
Gerő Ernő elvtárs beszámol a közlekedési minisztérium munkájáról 

Vasárnap átadják a forgalomnak a csongrád-szentesi vasúti hidat 
(Budapest, december 13.) Gerő 

Ernő elvtárs .közlekedésügyi minisz-
ter pénteken délelőtt Varga Lajos 

j államtitkár társaságában fogadta a 
saj'ó képviselőit és azokat a követ-
kezőkben tájékoztatta a közlekedés-
ügyi minisztérium munkájáról: 

1 — Azokat a feladatokat — mon-
Jdotta —, amelyeket az év elején vál-
| lal'unk, végrehajtottuk. A kitűzött hat 
(nagy hid helyeit 7 h'dat építettünk 
I meg, ilitiVL ép íettilrtk újjá: Tegnap 
elkészült a csongrád-szentesi vasúti 

jlúd, amelynek szombaton zajlott le 
'a teherpróbája és amelyet december 
j 15-én, vasárnap fog a köztársasági 
elnök átadni a forgalomnak. A fel-
adatot nemcsak elvégeztük, hanem 
többet adtunk, mint amire vállalkoz-
tunk. A nagy hidak mellett sok ki-
sebb hidat is megépítettünk. Ilyen 
például a győri úgynevezett hosszú 
Rába-hid, amely egy 70 méteres vas-
híd és amelyet szombaton adnak át 
a forgalomnak. 

Eddig Összesen 28.5 km-nyi hosz-
szu hidat ép'tettünk meg, ha az ösz-
szes újjáépítést beleszámítjuk. 

Roncskiemelés terén a munka leg-
nagyobb részét ebben az évben el-
végeztük. Első fontos momentum', 
hogy elkészült az 50 kilovattos rádió 
és megépült Budapesten Európa leg-
magasabb Ieadótornya, a 314 méteres 
lakihegyi antenna. Az adóállomást 
az antennával együtt december 22-én, 
vasárnap adják át rendeltetésének. 

A vasút terén szintén végrehajtot-
tuk a kitűzött terveket. Jelenleg a te-
herforga'om csucsforgalmi hónapjá-
ban elérjük az 1938. évinek 80-85 
százalékát. Ugyanakkor vontatási 
eszközökben, mozdonyokban _ nem 
rendelkezünk többel, mint a háború 
előtti vontatóeszközök 40 százaléká-
val, a pályalestek pedig messze van-
nak attól, amilyenek 193S-ban vo-ltak, 

A személyforgalom a békebelinek 
körülbelül 75 százalékára emelkedett. 
Van már egész sor fővonalunk, 
amelyben többé-kevésbbé normális a 
forgalom. A mult esztendőben 285 
ii. emképes személykocsink volt, jelen-
leg pedig 1627 van. A kocsik be van-
nak üvegezve és a fűtést is biztosí-
tottuk, a világítást felszereltük. E 
felszerelési munka e hónap végére 
berejeződik. 

Az útépítés terén is igen nagy 
munka folyt ebben az évben, különö-
sen nyáron és ősszel. Fő közlekedési 
utaink, igy pl. a budapest—szeged), 
budapest—bécs', kitűnő állapotban 

vannak. Lehetőség szerint jól felké-
szültünk a télre és a nagy hóviha-
rokra. | 

— Megindult a polgári légiforga-
lom is. Ennek tavasszal, amikor ked-
vező az idő, lesz nagy jelentősége, 

A gépkocsi forgalom rohamosan 
emelkedőben van. Megindult a gép-
kocsi termelésünk, bár még igen kis-
mérelekben. Megkezdődött a motor-
kerékpár gyártása, valamint az alkat-
Y ?:• gyárfása is. Jjfteggyt'ződéscui. 

hogy a gépkocsiforgalom Magyarpr-
szágon mindinkább tért hódit. Ezért 

ís kell idejében utakról gondoskodni. 
Végül a miniszter ismertette a mi-

nisztériumának munkamódszereit. E 
módszerek lényege az, hogy a fel-
adatot általános terv keretében hajt. 
juk végre. Általában télen készülünk 
fel a nyárra és az őszre, ősszel pedig 
a télre. Legcélszerűbb lenne egy há-
rom évre szóló tervet elfogadni, 
amelybe a közlekedésügy fejlődését 
is bele lehet illeszteni. E terv főcélja, 
hogy eltüntessük a bábon1 áttol ok fi-
zott sebeket. 

A redío is közvetíti a szegedi szovjet-magyar 
baráti napok színházi díszelőadását 

(Szeged, december 13.) Pénteken 
Szegedre érkezett Mátyás László fő-
hadnagy, a Vörös Hadsereg kultu-
rális ügyosztályának képviseletében 
és Enczi Endre elvtárs, a Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság megbí-
zásából Mindketten a magyar—szov-
jet barátság szegedi napjainak előké-

| s/1'.ésére jöttek ide. Ebben az ügyben 
; pénteken délután a város, a pártok 
és a különböző művelődési társasá-
gok vezetőinek bevonásával a város-
házán tartottak megbeszélést és is-
mertették a részletés műsortervet. A 
magyar—szovjet barátság napjain — 
amint csütörtöki számunkban megír-
tuk — értékes előadások, könyvkiál-
lj'ás és bélyegkiállitás, valamint mű-
vészi szovjet filmbemutatók szerepel-
nek. A szegedi magyar—szovjet kul-
turnapok alkalmával mutatják be 

egyébként a legnagyobb szovjet 
könyvkiadóvá! lalatoknak ajzokat a 
könyveit, amelyek ezentúl Magyaror-
szágon is kaphatók lesznek. Ezek a 
munkák orosz, angol, francia és né* 
met nyelven jelennek meg. A Sze-
gedi Nemzeti Színház csütörtöki elő. 
adását, ahol Darvas József író, a 
MSzMT ügyvezető elnöke beszél és 
Chacsaturján első szimfóniája, vala-
mint a Seherezáde kerül bemutatásra, 
a rádió is közvetíti majd. 

A kul!űrnapok részletes előkészíté-
sére néhány napon belül Szegedre ér-
kezik Piskarjov, a szovjet filmipari 
vá'lalat vezetője, Guskin gárdaőrnagy 
a Vörös Hadsereg kulturosztályának 
vezetoje, valamint a nemzetközi szov-
jet könyvkiadóvájlálat Magyarországi 
megbízottja. 

A Nyírségből 25, Tolnából és Somogyból 
50 vagon burgonyakiutalást kaptunk 

Héttőn u t a z n a k e l a krumpl i ér t S z e d e d m e g b í z o t t a i 
(Szeged, december 13.) Szegednek 

a hidküldöttségben résztvevő vezetői 
tudrpesti tartózkodásukat felhasznál-
ták arra is, hogy a közellátási mi-
nisztériumban a város burgonya-
ellá ása ügyében eljárjanak. Hosszas 
íanácsko; ást folytattak Erőss János 
közellátási miniszterrel, valamint 
Szobek András elvtárs közellátást ál-
lamtitkárral. A tanácskozás eredmé-
nyeként sikerült nagyobb burgonya-

' kiutalást kapntok. Szobek elvtárs, aki 
'az ország burgonyaellátásának feje, 
25 vagen krumplit, utalt ki Szegednek 
a Nurségten tárolt készletekből. A 

k'uíalásról nyomban értesítette dr. 
Veres Sándor szabolcsmegyei várme-
gyei főjegyzőt, mint közellátási mi-

t niszteri biztost és utasította, hogy a 
25 vagon burgonyát adja ki Szeged 

jmegbizottainak. 
Szeged vezetői elpanaszolták, hogy 

a Szeged számára Bácsmegyében kr. 
|jelölt burgonyavásáriási terület igen 
j szegény burgonyában, ezért kérték 
'ujabb terület kijelöléséi Szobek elv-
jtárs erre megengedte, hogy Szeged 
'nregbi ottai Tolnában és Somogy 
| megyében vásároljanak a fellelhető 
kés?letekből a beszolgáltatás t.r-
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fiére. ötven vagon burgonya vásár-
lására adott engedélyt az államtit-
kár, abi telefonon nyomban utasí-
totta dr, Vigh Gyula tolnai közellá-
tási felügyelőt, hogy nyolc napon át 
Szeged rendelkezésére álljon a felvá-
sárlásoknál. 

Budapestről hazaérkezve, dr. Pálfy 
flyőrgy közellátási kormánybiztos és 
Déne* Leó elvtárs nyomban intézked-
tek, hogy a nyírségi és tolnai, vitetve 
somogyi burgonya mihamarabb 3?e_ 
gedre érkezzen. A Magyar Kommu-
nista Pórt javaslatára Dénes Leó 
polgármester Horváth József elvtár-
sat, a szakmaközi bizottság elnökét 
bízta meg, hogy a Nyírségbe utaz-
zon és az onnan kiutalt 25 vagon 
burgonya felvásárlásáról, valamint 
Szegedre szátliiásáról gondoskodjék. 
Ho'váth elvtárs hétfőn utazik a Nyír-
ségbe, vele niegv a Községi Élelmi-
szerüzem 5 tisztviselője, akik az öt 
napon keresztül öt vagononkint in-
dítandó szállítmányokat Szegedre ki-
sérik. A tolna—somogymegyei vásár-
lás és szállítás lehonyo'itásval Tolnai 
László községi élelmiszerüzemi tiszt-
viselőt bízta meg a polgármester. 
•Tolna] két kísérővel ugyancsak hét-
főn utazik a Dunántulra. A Dunán-
túlról és a Nyírségből crkező bur-
gonyát a közellátási hivatalnak adják 
át, ahol annak szétosztását Kiss Kál-
mán elvtárs végzi. 

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. 

Az első halálos itélet 
élelmiszercsempészés miatt 

(Budapest, december 13.) Az uzso-
rabiróság több napon keresztül tár-
gyal a azt a nagyszabású bűnügyet, 
amelyBek vádlottjai ez év áprilisától 
augusztusig nagyobb mennyiségű 
zsirt csempésztek ki Magyarországból 
Ausztriába. Á vádszerint Alexander 
Popescu mérnök, Andreas Konstan. 

tindisz mérnök 4 alkatommal ható-
sági engedély nélkül szállítottak 
zsírt Bécsbe, minden esetben körül-
belül 100-100 kilót. Alexander Po-
pescut kötéláltali halálra, Andreas 
Konstantindiszt' 15 évi fegyházra és 
Effi Mária La Rosat 5 évi fegyházra 
ítélték. Az itélet nem jogerős. 

Egy hét múlva válaszol a pénzügyminiszter: 
ad-e pénzt a szegedi vasúti hid felépítésére 

Szegedi származású szélhámos 
álorvosnöt keres a vásárhelyi 

rendőrség 
(Szeged, december 13.) Érdekes csa-

lási és okirathamlsitási ügy szálai ve-
zetnek a szomszédos Hódmezővásárhely-
ről Szegedre. Még augusztusban ugyan-
is a batidai iskolánál jelentkezett egy 
magát dr. Beér ^oltánnénak nevező asz-
azony azzal, hogy ott orvosi szolgálatra 
osztották be. Ezt megfelelő igazolvány-
nyal is bizonyította. Meg is kezdte mű-
ködését és a házkörüli munkákhoz egy 
Patik Erzsébet nevü dorozsmai leányt 
alkalmazott. Rövid idő múlva azonban 
az asszony megbetegedett és a leány 
kisérte be a szegedi klinikára. A leány 
néhány napig várt odahaza, de végül is 
megunta a várakozást és érdeklődött a 
szegedi klinikán. Itt kiderült, hogy az 
asszony álnevet használt, tulajdonkep-
pen! neve: Tolnai Rozália. Kiderült az 
is, hogy nem orvosnő, hanem egy nyu-
galmazott börtönőr leánya és némi or-
vosi tudományra a fronton tett szert, 
ahol ápolónői szolgálatot teljesített. A 
klinikáról egyébként a legrövidebb idő 
alatt eltűnt és azóta sem látták. Patik 
Erzsébet nyomban Hódmezővásárhelyre 
utazott, hogy holmijait hazavigye, de 
nagy megdöbbenéssel vette észre, hogy 
volt háziasszonya közel ezer forint érté-
kű ruhaneműjét összecsomagolta és ma-
gával vitte. Az ügyben a vásárhelyi 
rendőrség nyomozást indított és ennek 
során az ál-orvosnö ujabb csalásainak 
is nyomára jöttek. Héjjá István Grozsa 
tanyai lakos jelentette, hogy Beér Zol-
tánné, illetve Tolnai Rozália tőlük ba-
bakelengyét vitt el kisleánya születése-
kor és azóta nem jelentkezett. Tolnai 
Rozáliának ugyanis két törvénytelen 
gyermeke is van, az egyik hétéves fiu, 
a másik pedig három és félhónapos 
kisleány. A hódmezővásárhelyi rendőr-
ség átadta az ügyet a szegedi rendőr-
ség bünügyi osztályának és a szélhá-
mos ál-orvosnö ügyében széleskörű nyo. 
mozást inditottak meg. 

(Szeged, december 13.) A szegedi 
vasúti híd felépítése ügyében csü-
törtökön népes küldöttség járt Bu-
dapesten. Szegedet dr. Pálfy György 
főispán, Dénes Leó elvtárs polgár-
mester, Tombácz Imre elvtárs nem-
zetgyűlési képviselő, dr. Valentiny 
Ágoston elvtárs nemzetgyűlési képvi-
selő, török Ferenc a Kisgazdapárt 
elnöke, dr. Bálint Sándor nemzetgyü. 
Iési képviselő és Csányi Ferenc mű-
szaki tanácsos képviselték. Ott vol-
tak a küldöttségben Torontál és Csa-
nád vármegye, valamint Makó város 
kiküldöttei is. A küldöttség felke-
reste Rácz Jenő pénzügyminisztert, 
valamint Antos és Kemény állam-
titkárokat. Előterjesztették Szeged-

oek, valamint Csanád vármegyének 
azt a kérését, utaljon ki a miniszte. 
rium a szegedi vasúti hid provizo. 
rikus felépítésére 4 millió forint hi-
telt. Mivel a hid felépítése közel egy 
évig tartana, a 4 milliót egy eszten-
dő alatt részletekben kellene folyó-
sítani. A miniszter és az államtitkárok 
megígérték, hogy megpróbálnak fe-
dezetet keríteni a 4 millió hitelre 
és miután megtárgyalták a dolgot, 
egy hét múlva adnak választ az ügy-
ben. | 

Ma délelőtt különben Haviár mi-
nisztori tanácsos részvételével ismét 
hidéríekezlet lesz Szegeden. A hid-
ér'ekezlet valószínűleg elhatározza a 
vasúti hid lebontását. 

Babkávéval 
készült édes 1 fc j P O fc-
egyed árusítása. — Tejesxavénajq 
kávékrémnek egyaránt alkalmas. 
Planta, Sámsan, hárstateák es. 
t e a k i v o n a t o k kizárólag w 
szonteladóknak legolcsóbban 

SZEREDAI-nál, 
Cserzy M.-ut;a 3, es Kárász-u. II-.. 

Hatalmas érdeklődés a Magyar Kommunista Párt 
W vasárnapi pedagdgus-nagygyölése iránt 
A s z e g e d k ö r n y é k i fa lvak é s t e n y á k t a n í t ó s á g a i s r é s s t v e s s 

a n a g y g y ű l é s e n 
helyesen látta meg a nagygyűlés je-
lentőségét. 

A pedagógustársadalomnak a nagy-
gyűlés sikerébe vetett bizalmát és 
helyes meglátását bizonyítja, hogy 
vasárnap a nagygyűlésen nemcsak 
Szeged város nevelői lesznek ott tel-
jes számban, hanem a szegedi alsó-
tanyákról a kisvasút különjáratain 
jönnek be a tanyai tanítók, Dorozs-
ma, Szatymaz, Felsőközpont, Kiste-
lek és a környék tanítósága autóbu-
szokon jön be, de itt lesz a Tiszáh-
tuli falvak: Szőreg, Deszk, Kübek-
háza, Ó- és Ujszentiván stb. tanitó. 
társadalma is és természetesen Tápé, 
Algyő, Sándorfalva fanitói sem ma-
radnak el a nagygyűlésről. 

(Szeged, december 13.) A Magyar 
Kommunista Párt vasárnap délelőtt 
a Tisza-szálló nagytermében tartan-
dó pedagógus-jiap-gyíil^se a meg. 
szervezés során eddig észlelt jelensé-
gek alapján hatalmas sikerűnek ígér-
kezik. A szegedi kommunista pedagó-
gusok, akik a nagygyűlés előkészí-
tésének nehéz és fáradtságos munká-
ját végzik, meglátogatták az összes 
szegedi és környéki iskolákat, ismer-
tették a tanárok és tanitók előtt a 
nagygyűlés célját és örömmel szá-
molnak be arról az egyöntetű lelke-

sedésről, amellyel a pedagógusok a 
nagygyűlést fogadták. A szegedi és 
környékbeli nevelő',ársadalom — párt-
különbség nélkül — megértette és 

Ájulásig dolgoztatta, kínozta 
Back-malmí munkaszolgálatosokat 

Zímányi hadapródőrmester 
(Szeged, december 13.) Csak a 

fasiszta-korszak tudott olyan szadista 
[pribékeket kitermelni, mint amilyen a 
pénteki főtárgyaláson felelt tetteiért 
a népbiiróság Kozma-tanácsa előtt. 
Szeged jóérzésű polgárai borzalom-
mai beszéltek annakidején a Back-
malomba beosztott munkaszolgákto-

I sok kálváriájáról, amelynek egyik elő-
idézője Zimányi István hadapródőr-
mester, malomvezető, kiskunfélegy-
házi lakos volt. A vádirat népellenes 
bűncselekményekkel vádolja Zimányit, 

A pénteki folytatólagos főtárgyalá-
son az első taiju Szivős Elemér meg-
rázó vallomásában ecsetelte a vád-
lott »szociális:< gondoskodását. A 
szokatlan nehéz sulyu — 70—80 kilós 
zsákokat emeletre cipelő munkaszol-
gálatosok összeestek az első időkben, 
de fellocso;ásuk után a súlyos sziv-

ba'os Wintemitz Sándor és Szántó 
Pát se mentesültek a rájuk nézve élet. 
veszélyes foglalkozás aló!. Kelleme* 
szórakozást nyújtott a vádlottnak az. 
üvegcserepes udvaron bukfenceztetiii, 
munká'ól agyoncsigázott miínkaszol-
gála'osokat. Weisz Benedek kopasz 
fejbőrét levágták az üvegcserepek, 
mire Zimányi kényszeritette, hogy az 
udvaron négykézláb mászva keresse 
meg hiányzó fejbőrét és a foga közt 
vigye azt hozzá. 

Zimányi emberi ürülékkel kenetett 
be munkasz'olgálatosokat. Fenyő Zol-
tán is összeesett a zsák súlya alatt, 
fellocsolása után továbbra is vinnie 
kellett a zsákokat, bár erre a célra lift 
állt rendelkezésre. A munkaszolgá ta-
totokat »vigasztalgatta:< is a vádlott: 
»Meg fogtok dögleni, mire vártok, 
miben reménykedtek?« A szállásukon 

se hagyta őket nyugodni. Fárasztó 
napi munkájuk után megviccelte:: az 
elcsigázott embereket. Az emeletről 
leszóra+ta teljes felszerelésüket az ud-
varra és késő este, koromsötétben 
kellett ládájukat és egyéb felszerelési 
tárgyaikat meghatározott időn beTül 
összeszedni. B.rginann Imre tanút 
arcul ütötte, majd fegyelmező gya-
korlatra rendeke. 70 kilós zsákkal a 
há'án lassú térdhajlitást kellett vé-
geznie s mikor összeesett, ismét arcúi 
ütötte »büdös zsidó, nem birod?* 
kísérőzene mellett. Munkaközben is 

I fegyelmező gyakorlatokat, bukfencet, 
kúszást vég-eztetett. Érthetetlen, hogy. 
az ilven szadista vádlott szabadlábon 
védekezhet. 

A népbiróság a meg nem jelent-
tanuk miatt a tárgyalást elnapolta,. 

Felfüggesztették Vérlessy és 
Vidovics mentelmi jogét 

(Budapest, december 13.) A nem-
zetgyülés pénteken két ülést tartott, 
délelőtt részleteiben elfogadta a szö-
vetkezeti törvényt, délután pedig fel-
függesztette b gyilkossággal gyanúsí-
tott Vértessy képviselő és szöktetüjd 
Vidovics Ferenc mentelmi jogát. 

Véget ért a külügyminiszterek 
értekezlete 

(London, december 13.) A külügy-
miniszterek tanácsa csütörtök érté 
megtartott utolsó értekezletén az ál-
lamférfiak elvégezték az utolsó si-
má ásokat az Olaszországgal, Magyar-
országgal, Romániával, Bulgáriával 
és Finnországgal kötendő békeszerző-
déseken. A négy külügyminiszter 
mielőtt elvált vo'na, megegyezett, 
hogy a békeszerződések végleges 
szövegét az érdekelt országok 
washingtoni képviselőinek va'ó át-
adását követő napon hozzák nyilván 
nosságra. 

Fontos ügyeket tárgyalt 
a minisztertanács 

(Budapest, december 13.) A kor 
mány tagjai Nagy Ferenc miniszterel-
nök elnökletével pénteken délelőtt ren-
des heti minisztertanácsot tartottak s 
ezen a miniszterelnök előterjesztésére 
a hadigondozottakat a hadirokkantak-
kal teljesen egyenlő elbánás alá von-
ták. 

A pénzügyminiszter ismertette a 
közszolgálati alkalmazottak nyugellátá-
sára vonatkozó rendelettervezetet, ame-
lyet a mnisztertanács elfogadott. 

Tárgyalta ezután a minisztertanács, 
a földreform befejezése érdekéber. 
szükséges szervezeti és eljárási rendel-
kezésekről szóló törvénytervezetet. A 
kultuszminiszter javaslatára elfogadta 
a minisztertanács a népi művelődési in. 
tézet létesítéséről szóló törvényterveze-
tet. Hozzájárult a minisztertanács, hogy 
Leningrádban magyar intézetet szervez-
zenek, amelynek célja a Magyarország 
és a Szovjetunió közötti tudományos 
és általában művelődési kapcsolatok 
ápolása. 

A minisztertanács hozzájárult Pa-
lesztinában egy ottani egyetem magyar 
lektorátus és kulturintézet létesítésé-
hez, tekintettel arra, hogy Palesztiná-
ban jelenleg közel 40.000 magyar állam-
polgárságú lakos él, akik a magyar ku!-
tura iránt élénken érdeklödnek. 

Ma délután fél 3 ácakoi Minden szegedi dolpozá ott lekeni 

T Ü N T E T Ő NAGYGYŰLÉS A DRÁGASÁG E L L E N 
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A szöregi panama n\ fejleményei 

Hogyan osztogatta az OKH szőregí fiókja 
az ujgazdák szántási kölcsönét 

S z i g o r ú vizsgálatot és még szigorúbb büntetést követelünk 
(Szőreg. Kiküldött munkatársunk-

tól.) Mintegy 6 kilométernyire lek 
szik Szőreg Szegedtől. A kis távol-
ság ellenére a faluban még is olyan 
szellemiség uralkodik, mintha min-
den pillanatban Horthy Miklós be-
vnoulását várnák. Szegedtől Szőrágig 
házsorok között vezet az ut, de Kü-
bekháza és Deszk felé az útmentén 
már jelentkezik az alföldi tájjeileg. 
Szomorú képet kap itt a szemlélő, 
öreg szöregi gazdák állapítják meg. 
hogy soha ilyen kevés őszi vetés 
még nem volt Szőregen, mi.it az 
idén. Ez a helyzet megköveteli; hogy 
szakértők vizsgálják felül a terme-

lési bizottság jelentését és ellenőriz-
zék a vetésterület nagyságát, ezzel 
kapcsolatban pedig a felelősséget is 
állapítsák meg. 

Mint már tegnapi számunkban je-
lentettük, az MKP leleplezte Szőreg 
egyik 1 eonag) obbszabásu panamáját, 
A termelési bizottság jóbarátolr po-
litikai párthíveknek és nagygazdak-
nak osztottak szét az ujgazdákaak 
járó szántási hitelt. 

Az MKP leleplezésével kapcsolat-
ban Szeles Antai járási főjegyző ki-
küldte Faragó Sándor járási gazda-
sági főfelügyelőt, hogy vizsgálja ki 
a panaszokat.-

Miért nem fordult hozzám ?" 
A kormányzat utasítása értelmében ; lejár, nem értesítette a falut a köl-

újgazdák és háborús kárt szenvedett csönrói, hanem az OKH Szőreg* 
gazdálkodók, akik gazdasági leisze-
relésük legalább 50 százalékát vesz-
tették el a háború folyamán és ezt 
igazolni tudják, részesülnek holdan-
kint maximum 30 forint szántási 
segélyben. Az utasítás elmondja, 
hogy elsősorban ujgazdákra vonat-
kozik a segítség. A gazdák, akik a 
segítséget megkapják, kötelesek a 
felvett segély alapján legalább még 
egyharmaddal több földet felszán-
tani és bevetni, mint amennyire köl-
csönt felvettek, A kormányzat intéz-
kedése úgy szól, hogy a falusi ter-
melési bizottságok összeírják és fel-
terjesztik jóváhagyásra a segélytké-
rők névsorát, A kérvényeket be kel. 
terjeszteni a falusi terirtelési bizott-
ságoknak, melyek mellett az utasítás 
értelmében hitelvéleniényező b zott. 
ság alakul, melynek záradéka alap-
ján utalják ki a gazdálkodóknak a 
segélyt. Igy szól a kormányzat utasí-
tása. Vizsgáljuk meg, mi történt Szó-
regen. 

A termelési bizottság nem készí-
tette elő a. szántási hitelt, hanem 
várakozó álláspontra helyezkedett. 
Mikor az Országos Központi Hitel-
szövetkezet szöregi fiókja értesítette 
a termelési bizottságot, hogy szán-
tási hitel céljaira megérkezett ezer 
forint, hamar megalakították a hi-
telvéleményező bizottságot és elosz. 
lották az ezer forintot. Ezekután a 
termelési bizottság, mint aki mun-
káját jóL végezte aludni tért, Idő-
közben a* OKH szöregi fiókja ér-
tesítette a termelési bizottságot, 
hogy ujabb összegek érkeztek. Az 
OKH szöregi fiókjának sürgetésére 
a termelő bizottság azzal az indoko-
lással, hogy a terminus hamarosan 

B E L V Á R O S I M O Z I T e , e , o n e—25. 

Ma szombaton és a következő 
napokon a szovjet-magyar ün-
nepi hét keretében bemutatjuk 

a c a a n e s i n e m z e t k ö z i 
f i l m v e r s e n y 1. d í jáva l 
k i t ü n t e t e t t v i l á g i i l m e t 

. a 

K Ő Y I R Á G 
végig s z i n e s, nagy mesefilm. 
Olyan természetes s z í n e k k e l 
amilyen m é g n e m v o 11. Ezt 
m e g e l ő z i a l e g f r i s e b b 

H I R A D O . 
Előadások kezdete: Fél 4 % 6 és 7. 

fiókjához fordulókat részesítette /se-
gélyben.* Jellemző, hogy a termelő 
bizottságnak milyen szerepe volt a 
Szöregi hiteloszfásban, hogy a pana-
szok kivizsgálása .alkalmával, mikor 
az egyik 62 éves ujgazda elmondta, 
hogy fiával és egy pár lóval az el-
múlt esztendőben 49 holdat művelt 
meg, ennek ellenére nem kapott még 
sem segélyt, az OKH szöregi fiók-
jának vezetője önkéntelenül is elszólta 
magát, hogy »miért nem fordult hoz-
zám«. 

„Vé le t l enü l" OKH t a g o k 
k a p t á k a p é n z t 

Lapunk tegnapi számában leközöl-
tük a segélyben részesültek névsorát, 
Szöregi tartózkodásunk alatt kide-
rült, hogy a segélyben részesültek 
»véletlenül« valamennyien tagjai az 
OKH-nak, ha nem régi tagjai, úgy 
legújabban léptek be »önkéntesen«. 
Bálint ödön az OKH szöregi fiók-
jának vezetője valósággal belehaj-
szolta a szöregi termelési bizottsá-

got a kölcsönök elosztogatásába;. 
A termelési bizottságok részérc ki-
adott utasítások értelmében, a ter-
melési bizottság véleményezését el-
Ienjegyzi a hitelvéleményező bizott-
ság és csak akkor fizetik ki az ősz-
szeget a bank ha ezek a bizottságok 
aláírták a kérvényeket. Ezzel szem-
ben Szőregen a^ történt, hogy a 
termelési bizottság három tagja irta 
alá a kéréseket és az OK.H fizetett. 
Nem érdekelte a törvényes előírás, 
hanem ugy tüntették fel az ügyet, 
mintha , a felekre »rálőcső!ték« volna 
a kölcsönt. Jellemző a szöregi szán-
tási hitelekre, hogy Sebők István uj-
gazda kétszáz forint hitelt kapott 
elméletben, míg a gyakorlatban az 
OKH 170 forintot fizetett ki. Mikor 
felelősségre vonták Báliig ödönt, ha-
marosan kimutatta, hogy /tévesen* 
vnotak le ennyit és a gazdálkodó-
nak /kívánságára* a rendelkezésére 
áll 6 forint. Ezzel szemben a törvé-
nyes illetékek mindössze IS forintot 
tesznek ki. Szőreg közvéleményét 
sürgeti, hogy az OKH ellenőrzést 
tartson és értesítse a nagyközönsé-
get milyen játék folyt AZ állam pén-
zével. Az kétségtelen, hogy a Kor-
mányzat á dolgozók pénzéből folyó-
sította ezt az összeget, ezzel szem-
ben a szöregi OKH fiók ez? ugy 
kezeli, mint olyan összeget, amelyen 
nyerészkedni lehet. 

Faragó Sándor a torontáli járási 
gazdasági felügyelő szigorú vizsgá-
latto tart az MKP leleplezése körül 
és a szabálytalanságokat előte-jeszti 
illetékes felettes hatóságainál/. Mi-
után megállapították:, hogy szabályta-
lanság történt, a szöregi 360 föld-
igénylőt már csak az érdekli, hogy 
mi történik a szabálytalanul kiosztott 
éo kifizetett összeggel. 

Vissza az egész 
jellemző az OKH szöregi fiókjá-

nak sötét szerepére, hogy a párt-
közi értekezlet /megegyezett* - az 
OKH-val, hogy nyolc napon belül 
visszaveszi a pénzt azoktól, akik jog-
talanul jutottak hozzá. Ezek a követ-
kezők; 

Kónya László 720, Soltész István 
400, Dér Józset 1500, Szekeres Fe-
renc 300, dr. Vörös Jenő 450, Gór-
cső Józ&cf 350, özv. Kovács Istvánná 

200, Kónya András 400, Tápai Jó-
zsiéi 400, Kovács József 900, Ko-
vács jenő 300, Kovács János 350, 
Szügyi János 250 és Dohány Inuc 
200 forint, Olvasóink fantáziájára 
bízzuk mit jelent, ha egy szövetke-
zeti pénzintézet arra vállalkozik, hogy 
visszavesz pénzeket, csak följelentés 
ne történjék, képzelhető, milyen 
>tiszta« üzlet van mögötte. 

„Ha nem jön haza Csehszlovákiába, 
a fia ólombányába kerül" 

H o g y a n fes t a S z l o v á k i á b a v a l ó „ b é k é s " k i t e l e p í t é s egy 
n é p b i r ó s á g i f ő t á r g y a f á s o n 

(S/eged, december 14.) Ezerkilenc-
száznegyvenháiomra nyúlik vissza Vv-
neter András gádorosi öregbéres, je-
lenleg 10 hold föld boldog tulajdo-
nosának népellenes bűnügye. Mindig 

ra hatóságokkal volt a baja, akkor 
is, most is. Akkor feljelentő volt 
s ezért került ma a vádlottak pad-
jára. Bolinyec András 1943-bati meg-
jegyzést tett a bicegő Vineterre s 
ezért Vineter Bolinyecet a katona-
ság intézménye elleni gyűlöletre iz-
gatásért feljelentette. A felszabadu-
lás után Bolinyec besúgásért jelen-
tette fel Vinetert, aki a szerdai fő-
tárgyaláson beismerte a feljelentés 
megtételét, de kényszerre és bosz-
szura hivatkozott. A kényszer bizo-
nyítására tanút jelentett be, nem a 
feljelentés megtételére kényszerítő 
cserfdőrtiiszthelyettest, "aki a vádlott 
szerint ár kori-bokron túlról máig se 
tért vissza, hanem a tiszthelyettes 

fenyegetésénél jelen volt Kiss And-
rást. A népbíróság el is rendelte 
a bizonyítást és a tárgyalást elnu--
|X)lta. 

Bár nem tartozott a tárgyhoz, egy 
népbíró kérdésére elmondotta a vád-
lott, hogy jelentkezett a Szlovákiába 
telepítendők közé, de három nap 
múlva visszavonta jelentkezését, ifiért 
maradni akar. A felszabadulás utáu 
kapott 10 hold földet. Csehszlová-
kiában ugyan 20 holdat Ígértek, de a 
malacán kivül mást nem vihetett 
volna el, a földnek kis termése is 
volt s látta, hogy a kitelepítők nem 
beszélnek igazat. Megfenyegetlek 
ugyanis azzal, hogy ha nem megy 
haza .Szlovákiába, 18 éves fiát 

ölómbányába viszik. Pár hónapja 
már ennek, de fia még mindig itt-
hon van s mégis csak jobb. itthon, 
ahol szülei éltek-haJtak s egtsz ro-
konsága él. Egyébként se hisz most 

már semilyen fenyegetésnek, mert a 
főtárgyaláson látta, hogyha re:n 
dől be < a csendön-iszthelyettes fe-

nyegetésének, ma néni fájna a feje. 
A kitelepítésről szóió vallomása bár 
nem tartozik az ügy érdeméhez, 
mégis jegyzőkönyvbe került. Hátha 
ez is bizonyíték lesz egykor i szín-
magyar /szlovákok* /békés < kitele-
pítésére. 

Arany, * 

B S L E g e r e k 
ezüst cigereita szelen-
cék, márkás karórák 
olcsón k a p h a t ó k 

FISCHER 
ékszerészt SZEGED, 

Klauzál-tér 3. szám 

Köszönet a Délmagyarországnak 
és a Magyar Kommunista Pártnak 

A Délmagyarország 
fekintetes Szerkesztőségének 

Szeged. 
Nagy megelégedéssel olvastam a 

Délmagyarorszag december 7-i számú-
ban azt a cikket, mely rólunk, kistra-
fikosokról szól. , 

Ezúton mondok köszönetet a Délma-
gyarország t. Szerkesztőségének és an-
nak minden egyes munkatársának, ami-
ért leghamarabb ott vannak, ahol baj 
van és igyekeznek miifel előbb azon 
segíteni. Örömünkre szolgál az a tudat, 
hogy az MKP foglalkozik ügyünkkel és 
magáévá tette a mi szomorú és nehéz 
helyzetünket is. 

Én régen figyelem, hogy első helyen 
és kellő időben ez a párt az, amely a 
leggyorsabban ott van mindenütt és 
segítő keze elnyúlik a legmagasabb 
fórumig is. 

Köszönettel tartoznak az összes do-
hánykisárusok, mert azt hiszem, velem 
együtt mindenkinek egyformán nehéz 
volt kifizetni az el nem adott sorsjegy 
árát. A magam részéről meg vagyok 
győződve arról, hogy minél előbb orvo-
solni fogják nehéz helyzetünket és az 
MKP a legmesszebbmenőkig elkövet 
mindent-, hogy végre foglalkozzon a 
pénzügyminiszter ur a dohánvkisárusok 
nehéz helyzetével is. 

Tisztelettel; Egy dohánykisárus. 

MA, 

Szombaton este g ^ S S S 
marhapörkölt. Magyar nótákat énekel 
KONTER IMRE a „Kéményseprő"-
vendéglőben, Bajeai Zsilinszki-utca 
(Feke'esas u.) Elsőrendű zene. Ki-
tűnő italok. Iaurl B é l a vendéglős. 

írógép v * t e I < ® l a d á s ' javítás 

Szenesl 
I r o d a g é p Vá l la la t Széchenyi-tér 7. 

Telefon 6—41. 
A vidék legnagyobb Irodagép Import rál lalala 

Fáj a torka? 
VADOMENTH 

Köhög? 
VADOMENTH 

Náthás? 
VADOMENTH 

Berekedt? 
VADOMENTH 

és igy tovább..: 

V A D O M E N T H 
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Összesen 250 könyvet adtak 
a szegedi könyvnapokon 

Budapesti irók vé leménye a könyvnap erkölcsi s ikeréről 
Olcsóbb könyveket és több érdeklődést ! 

el 

(Szeged, december 15.) Befejeződtek 
a könyvnapok, amelyeknek keretében 
Tildy Zoltán köztársasági elnök, a bu-
dapesti Írók egy kiváló élcsapata és a 
Nemzeti Színház áldozatkész művészei 
igyekeztek felrázni Srcged közönségét. 
A három napig tartott könyvvásár 
siralmas eredménye mutatja, hagy a 
pénzhiány miatt az anyagi mérleg bi-
zony negativ. Hogy erkölcsi szempont-
ból milyen hatása lehet a szegedi 
könyvnapoknak, arról az akcióban 
résztvett budapesti irók az alábbiak-
ban fejtik ki véleményüket: 

Füs t M i l á n 
Elsőnek az ősz íróhoz. Füst Milán-

hoz, az Ady-nemzedék egyik köztisz-
teletben álló képviselőjéhez fordultunk, 
akinek írói önvallomása különösen 
megkapta Szeged közönségét. 

— A szegedi közönséget két cso-
portra oszthatnám — mondotta. Egy-
részt van egy kis közönség, amely 
a kultúrát rendkívüli módon szereti, a 
másik csoport, mondhatnám nagy tö-
mig, pedig úgylátazilc teljesen közö-
nyös iránta. Annál jobban fáj ez an-
nak. aki azt látja, hogy egy lelkes 
csoport fiiábu fárad, mert nem js olyan 
régen még más volt itt a helyzet. Sze-
ged egyik centruma volt a magyar kul-
túrának. Nemrégen alkalmam volt be-
szélgetni Förstner Aurél klasszika-filo-
lógus professzorral é s ő azt mondta, 
hogy életének és tanárságának legszebb 
idejét töltötte Szegeden. Ugyanígy nyilat-
kozott Sík Sándorról *s. Ezt el is hiszem, 
mert amiiW mondottam lelkes kis cso-
port dolgozik itt, dc azt szerelném, is-
mét lehetővé váljék, hogy ez a kis fcul 
túrvilág itt valóban jól boldogulhas 
son. 

A továbbiakban elragadtatással nyi-
latkozott Füst Milán a szegedi színház-
ról és kijelentette, nemcsak hogy bár-
mely fővárosban megállná a helyét, 
hanem sok tekintetben a budapestiek 
is lejöhetnének ide tanulni. 

' I l l és B é l a 
Szegeden talán legtöbb hallgatója 

Illés Bélának, a Szovjetunióból haza-
tért kiváló írónknak volt, aki jelenleg 
írói munkássága mellett mint a Vörös 
Hadsereg alezredese az Uj Szó főszer-
kesztői munkakörét is ellátja. 

— Bevallom, nem sok reménnyel 
jöttünk Szegedre — mondja nekünk 
kedves mosollyal —, mert ismerjük a 
gazdasági viszonyokat és tudjuk, hogy 
a könyvek ára sokkal magasabb, sem-
hogy széles rétegek a mai viszonyok 
között könyvet vásárolhassanak. Ha 
optimisták lennénk, bizonyára csalód-
nánk. Csalódtunk azonban így is — de 
kellemesen. Nemcsak abból áll csaló-
dásunk. hogy a szegediek, tisztviselők, 
diákok, munkások egyaránt, sokkal 

* több könyvet vettek, mint amennyit 
reméltünk, de még kellemesebb csa.'ó-
dás volt az a nagy és meleg érdeklő-
dés, amejyet a könyvek és a Szegedre 
érkezett írók iránt tanúsítottak. Ha a 
könyvnapoknak n.jm volt átütő sikere, 
annak elsősorban a pénzhiány volt az 
oka. Tudjuk, hogy ez sem tart örökké 
és így minden reményünk megvan ar-
ra, hogy a legközelebbi alkalommal 
Szeged a magyar könyvet ne csak er 
kölcsileg támogassa, hanem gyakorlat 
ban is hozzájáruljon rhhoz, hegy a 
magyar irodalom megerősödhessék. 

Illés Béla is a legnagyobb elisme-
rés hangján szólt a szegedi Nemzeti 
Színházról. Elmondotta, hogy Párizstól 
Vladivosztokig rengeteg színházat lá-
tott, Moszkvában ped'g a Sztmiszlav-
szkv-színház szomszédságában élt, még-
is a szegedi szinház komoly nagy mű-
vészi élvezetet jelentett számára Hiszi, 
hogy ez a szirház Európa bármely 

nagy színházi városában megállná he-
lyét. Felhívta TI lés Béla figyelmünket 
a könyvnapok egyik nagy hibájára is, 
mégpedig arra, hogy a rendezőség nem 
vonta be munkába a szegedi írókat 

— Nem akarom kitanítani a szege-
dieket — mondotta —, hogy milyen 
nagyszerű íróik vannak, hiszen .joggal 
kinevezhetnének, ha ezt tenném, de ami 
engem illet megtanultam, hogy ami-
kor Budapesten irodalmat vagy iroda-
lompolitikát csinálunk, akkor a szegedi 
írókkal komolyan kell számolnunk. 
Nem hiába élt és dolgozott Szegeden 
minden idők egyik legnagyobb magyar 
stilisztája: Móra Ferenc. 

Közvetlen nyilatkozatát azzal fejez-
te be Illés Béla. reméli, hogv hama-
rosan visszatérhet ide. 

B a r a b á s T i b o r 
A budapesti írók fiatal, tehetséges 

tagja: Barabás Tibor, az írószövetség 
főtitkára, aki különösen nemzeti nagy-
jainkról írt újszemléletű tanulmányai-
val írta be nevét a haladószellemű 
magyar irodalomba, eléggé sötét képet 
fest a szegedi helyzetről. 

— A szegedi könyvhét — mondja — 
feltárta előttünk a magyar kultúra 
szinte valamennyi válságjelenségét. 
Azok a művészi események, amelyek 
a könyvkiállítás felé vonzották a kö-
zönséget, Hegedűs Tibor rendezésében 
á fővárosi művészi események szín-
vonalát érték el. Csodálatos, hogy ezek 
élményszerűsége sem serkentette a kö 
zönséget könyvvásárlásra. Helytelen 
lenne ezért csupán a közönséget okol-
ni. A közönség fogalmán ugyanis kü-
lönböző társadalmi rétegek húzódnak 
meg és szinte az egész magyarságra 
érvényes az újjáépítés második évének 
vastörvénye, amely a kulturális szük-
ségletek kielégítését a dolgozók és a 
dolgozó értelmiség számára majdnem 
1 ehetetlenné teszi. -A magyar könyv-
kiadásnak okulnia keltene végre ebből. 
A diszes, de néhány ezer példányt ki-
tevő könyvek kiadásától át kellene tér-
nie vagy ennek legalább is ki kellene 
egészülnie a népkönyvkiadás szerveze-
tével. A masyar irodalom ettől a for-
dulattól nemcsak a könyvek sikerét, ha. 
nem a magyar irodalom népi jellegének 
és a demokratikus szellem szolgálatá-
nak továbbfejlesztését is várja. Első-
sorban a dolgozó nép gazdasági megerő-
södésétől. kulturális felemelkedésétői 
várhatjuk az igazi magvar könyvki-
adást és az uj magyar könyvek igazi 
szeretetét. 

A közeljövőben jelenik meg egyéb-
ként ..Egy nép nevelői" cimmel Bara-
bás Tibornak komoly képzettséggel ösz-
szeállitott munkája, amely Apáczai 
Csera Jánostól József Attiláig élvezetes 
stílusban tárja elénk a szabadságtörté-
net magyar harcosait és a néni európai 
szellem képviselőit. Ezt a könyvét a 
népi kollégiumoknak ajánlja, mert a 

Arra a kérdésünkre, hogy ez az 
„üvegharang-elmélet" a szegedi kultú-
ránkra is vonatkozik-e, a következőket 
válaszolja: 

— Optikai csalódásba eshet itt az 
ember. Akikkel ugyanis ezekben a na 
pókban összejöttünk, azok mind a vá-
ros kulturcentrumához tartoznak. Szin 
te a város idegcentrumában éltünk, ál-
landó feszültségben. Azt kell monda-
nom. az itt eltöltött idő azokra a na-
pokra emlékeztet, amelyet legutóbb 
Stockholmban töltöttem a Pen Club 
kongresszusán. 

Egyébként Passuth Lászlónak js kü. 
lönösen a színház nyerte el őszinte 
csodálatát Szegeden. Csodálkozva mond-
ja, azt kérdezték tőle. hogy nem tul 
nagy-e Szegednek ez a szinház. Egészen 
megdöbbent ezén. hiszen ha Kolozsvár-
nak ilyen szinház kicsi volt. akkor ho-
gyan lehetne Szegednek nagy. 

P a l o t a i Bor i s 
a budapesti Népszava munkatársa, akit 
különösen közvetlen hangú novellái 
tettek ismertté, elhibázottnak tartja ál-
talában az ilyen könyvnapokat a mai 
körülmények között. t 

— A könyvnapoknál eredményesebb-
nek találnám — mondja —•. ha helyet-
tük valami olcsó könyvkiadást valósita-
nának meg a kiadók. Nem hiszem 
ugyanis, hogy a most valamiképp fel-
keltett érdeklődés tartós dolog lenne. 
Az ilyen tarka délutánokkal egybekö-
tött könyvvásárlás csak pillanatnyilag 
ingerli az embereket. Végtére is .ilyen 
..tarka-könvvvásárlás" csak egyszer van 
egy esztendőben és ennek nem lehet 

olyan hatása, hogy állandóan inspirálja 
az embereket. Sokkal hatásosabb lenne, 
ha gondoskodnának arról, hogy a dol-
gozók széles rétegei olcsón juthassanak 
könyvhöz. Er.nek természetesen több-
féle módja lehet. Ezeken a hangverse-
nyeken általában nem is láttunk soha 
uj arcokat, helyesebben mondva, min-
dig ugyanannak az osztálynak tagjai, 
ugyanaz a réteg mozgott ott. Ezek meg-
hallgatták a műsort és ettől Inspirálva 
talán vásároltak is egy-két könyvet. 
Nekünk azonban nem ez a célunk. Azt 
szeretnénk, ha azok, akik valóhan éhe-
sek a könyvre és utolsó fillérüket ku 
porgatják össze erre. sokszor ebédjük 
vagy ruházkodásuk kárára is. azok 
juthassanak hozzá. Ezen pedig csak az 
olcsó, de mégis -értékes könyvsorozatok 
kiadása segíthet. 

A szegedi könyvnapok tanulságait 
talán azzal fejezhetjük be. ami a leg-
több iró nyilatkozatából is kicsendült, 
hogy elsősorban olcsóbb könyveket vár 
nak a dolgozók. Bizony lehetett, volna 
az érdeklődés is nagyobb, de hisszük, 
hogy ha kis pénzért kaphatja a ma-
gyar olvasóközönség íróinak valóban 
értékes, korszerű irodalmi alkotásait, 
akkor nem zárkózik el a kulturátói és 
a legközelebbi könyvnapoknak már sok-
kal nagyobb sikere is lesz. 

Az anyagi mérleg 
A könyvnapok anyagi mérlege bi-

zony eléggé szomorú képet mulat. A há-
rom nap alatt összesen körülbelül 250 
könyvet adtak csak el. A legnagyobb 
érdeklődés a második napon mutatko-
zott. Ekkor látogatta a legtöbb ember 
a könyvvásár területét és ekkor vala-
mivel több könyvet vettek Is. Az első 
napi 70 könyvnél ezen a napon -körül-
belül 20-szal többet sikerült eladni. Szo-
morú eredmény, de -ha ezeken a na-
pokon a szegedi dolgozók legalább kö-
zelebb jutottak volna a- könyvekhez és 
az Írókhoz, akkor talán mégsem veszne 
kárba a rendezés hatalmas munkája. 
Sajnos, nem igy történt és ez teszi a 
szegedi könyvnapok erkölcsi és anyagi 
mérlegének képét oly siralamssá. 

fcőkös Zoltán 

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR A JÉGKUNYHÓBAN 

Sza loncukor 

gyári és , 
sajátkészítésű 

N«BT 
k e d v e z m é n y ! 

Nagy az öröm odahaza, ujjongnak 
a gyermekek, papa, mama megen-
gedte J é g k u n y h ó b a menjetek. 

Édes, szines és gyönyörű 
• sa loncnkrot 

vegyetek. 

Oesserlak, 
angyalhaj , 

c s i l l a g s z ó r ó 

Karácsonyfadíszek 

Nagy 
választókban 

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

Csalás miatt is eljárás indult a letartóztatásban levő 
Jekelfalussy nagykereskedő ellen 

Nyolc k e r e s k e d ő t i s f e l e l ő s s é g r e v o n n a k , mert J e k e l f a l u s s y 
áruját a m e g e n g e d e t t n é l d r á g á b b a n a d t á k e l 

(S/eged, december 13.) Jelentettük,, 
hogy Jekelfalussy Sándor Oroszlán-

utcai textilnagykereskedőt a szegedi 
gazdasági rendőrség sofozatos feke-
iézésért •őrizetbe vette. A feketéző 

most születendő magyar munkás- és j nagykereskedő jelenleg is métg a 
parasztértelmiségben van minden bi-, rendőrségi fogdában van és ügyé-
zalma. Amint elmondotta nekünk eh-, 1>en f o ] v t a t j á k kihallgatását és a nyo-
hez nagvrészt hozzájárult az. hogv itt i . J 3 , , J 

meeismerkedett a Móricz Zsiemond. mozast is. Ennek sorait Jekelfalusst 
Nőni Kollégium néhány tagjával, akik 
mély hatást tettek rá. 

P a s s u t h L á s z l ó t 

fűzik Szegedhez. Itt avatták ugyanis 
jeles eredménnyel doktorrá 1925-ben. 
Azóta is szeretettel figyeli Szegedet és 
lennjárf a szabadtéri játékok alkalmá-
val is. ' ré-.-' 

— Amikor most Szegedre jöttem — 
mondja — különös várost láttam. 
Olyan az egész, mintha egy üvegha-
ranggal letakarták volna. Még a cég-
táblák sem változtak -az elmúlt évek 
alatt. 

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 szonve-

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 cinterméböl. 

Külön villamos fél 12 órakor a Dugonics-térről indul. 

ellen csalás cimén is érkezett bejelen-
tés. Donionkos István szegedi szö-
vőmester ugyanis üzlethelyiség át-

, . ,, , . , , , , .irnása céljából átadta neki iparenge-
8 2 r i l l t ^ u í ava g t ták a P ugS cjélvét. Jekelfalussy azonban vissza-

elt ezzel es Domonkos iparengedé-
lyére egy mázsa paniutfonalat vett 
fel. Ezt kihallgatása során ntár be is 
ismerte. Valószínűleg ezt a nagy-
mennyiségű pamutot később azután 
ezer méter molinora cserélte 'el. Mé-
száros Bodnár János szegedi szövő-
mester iparengedélyére ugyancsak 
jogtalanul felvett néhány kilő pamut-
fonalat. Most ezek alapján csalás cí-
méit is eljárást indítanak ellene. Ki-

Kiskereskedők! 
É r t e s í t e m a kedves vevőimet, 
hogy h a t ó s á g i c u k o r s z ü k -
s é g l e t ü k e t cégemnél is besze-
rezhetik. Előzékeny és gyors ki-
szolgálás. H á z h o z s z á l l í t á s . 

Tisztelettel: PETERNELLY JÓZSEF UTÓDA 
C S Ó R J A G Y U L A 

nagykereskedő 
Szígad, fiajcjl-Zs. (F«katesas)-utea 14. sz. 

hallgatása már lényegében be is fe-
jeződő tt, iigy valószínűen a mai na-
pon átadják a szegedi államügyész-
ségnek. 

Ujabb nyolc kiskereskedőt fede-
zett fel egyébként a rendőrség, akik 
Jekelfalussitól vásároltak textilfélét 
és a megengedett árnál magasabban 
árusították Szegeden. Ezek ellen is 
eljárást indítanak. 

M e g k e z d i k a k e t t ő s b i r t o k o s o k 
h a t á r á t l é p é s i i g a z o l v á n y a i n a k 

kiállitását 
A szegedi határrendészeti kapitány-

ság Szeged város területére és a toron-
táli járásnak a kisebb határszéli for-
galom szempontjából megállapított ha-
társávba eső területek Kettősbirtokosai 
részére a határbirtokos igazolványok és 
a határszéli utiigazolványok 1947-re 
való kiállitását december 17-én a kapi-
tányság hivatalos helyiségében (Párisi-
körut és Kossuth Lajos-sugárut sarok, 
volt csendőrlaktanya) megkezdi. 

Kettősbirtokosságot hitelt érdem-
lően a következő módon lehet igazolni: 

1. 1946-ban kiállított kettösbirtokos-
könyvecskékkel, 2. az 1946. évi kettös-
birtokos-lajstrom alapján, melyben azok 
szerepelnek, akik részére a kapitányság 
kettősbirtokos-könyvecskéket kiállított. 
3. telekkönyvi kivonat alapján. 

A kettősbirtokosok az igazolvány 
kiállítása céljából mind a saját, mind 
munkásaik részére fényképet tartoznak 
magukkal vinni s ezzel a kapitányságon 
a következő sorrendben jelentkezni: De-
cember 17 és 18: A-tól H-ig, 19-én és 
20-án I-től Ny-i© 21-én és 23-án pedig 
O-tó! Zs-ig. 
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H I R E K 
NAPIREND 

SZOMBAT, december 14. 
Bem;eti Szinnáz : Délután 3 órakor: 

Háry Jáno». Ifjúsági előadás. Este 7 
órakor Nem vaeyank Srdög6k.~ 

•xéehenyl Filmszínházt fél 4, ne-
gyed 6 és 7 órakor: Kővirág. 

Belvárosi Mozi»fél 4, V* 6, 7 órakor: 
Utolsó daL 

Korzó Mozi: fél 4, V«6 és 7 órakor: 
Weekeed felesóg. 

Muzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár nyitva B-tőI 

I áráig. 
Egyetemi könyvtár nyitva 9-tól dél-

• ü a 4 óráig. 
W - *. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Autó Jenő Kossuth Lajös-sugárut 59. 
Franld József Szent György-tér «, 
Vuszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, 
Ttmeevéry József Klauzál-tör 9. 

—oOo— 
F e l h í v á s a s z e g e d i n ő k h ö z 1 
A Magyar Nők' Demokratikus Szö-

vetsége felhívást intéz összes fagial-
fioz, hogy szombaton délután 2 óra-
kor valamennyien jelentenek meg az 
MNDSz Tisza Lajos-körut 56. sz. 
alatti székházánál és onnan együtte-
s i vonuhtnk « Klatu ál-térre, hogy 
résztvegvünk a drágaság ellen tün-
tető nagvgvülésen. Valemennyi sze. 
gedl há7'a=szony ott legyen! 

A szegedi magvar nők nem tűrhe-
tik. hogv «D°kulSnsok és árdrágítók 
Ismét ;n flációt idézzenek elő. 

Revolveres rablás Somogyitelepen 
A betörő riasztópisztolyt fogott egy fiatal leányra, 

összekötözte, maid kifosztotta a l a k á s t — A betörőt 
még aznap elfogták 

(Szeged, december 13.) Pénteken 
kara reggel, fél 7 tájban egy ismeret-
len férfi tört be a Somogyitelep 3. 
utca 460. számú házba. Itt egyedül 
talált egy fiatal leányt: Horváth Te-
rézt. A betörő rátámadt a leányra és 
pisztolyt fogolt rá. A szerencsétlen 
leány ugy megrémült, hogy kiáltani 
sem mert. Mire ijedtségébűi magá-
hoz térhetett volna, a betörő máris 
betömte a száját egy ruhadarabbal, 
két kezét pedig nyakkendővel össze-
kötötte. A halálrarémült leányt a 
szoba sarkába álliitotta, ő maga pedig 
ezalatt szinte teljesen kifosztotta a 
lakást és nagymennyiségű ruhafélé-
vel távozott. 

Horváth Teréz a betörő távozása 

után nyomban jelentette az esetet a 
somogyitelepi rendőrőrszobán és 
megadta az ismeretlen férfi személy-
leírását is. Ennek alapján a rendőrök 
a szegedi! rendőrség bünügyi osztá-
lyának nyomozóival azonnal nyomozni 
kezdtek és még a délelőtt folyamán 
rá is akadtak a betörőre. A férfira a 
tiszaparti villamoson bukkantak rá 
és a lopott holmik is mind nála vol-
tak. A betörő: Tompos Pál orosházi 
26 éves gépkocsivezető. Kiderült, 
hogy a leány megfélemlítésére hasz-
nált pisztoly is csak riasztópisztoly 
volt. (Tompost őrizetbe vették ég ki-
hallgatása után átadják a szegedi ál-
lamügyészségnek. 

Felvonulási rend 
a ma délutáni tüntetésre 

A szombati tüntető gyűlésre a fel-
vonuló csoportokkal megyünk a 
Klauzál-térre. A kommunista kerülat' 
pártszervezetek saját székházuk előtt 
gyülekeznek a következő időpontok-
ban: Rókus, Kossuth Lajos-sugáriit 
26, 2 órakor, Felsőváros, Római-
körut 23, 1 óra 45, Móraváros, Móra-

utca 3, 1 óra 45, Belváros II. Kárász-
utca 6, 2 óra 20, Belváros I. Berzse-
nyi-utca 2, 2 óra, ósomogyitelep 7. 
utca, t óra 30, Ujsomogyltelep, is-
kola t óra 15, Alsóváros, Róka-utca 
21, 1 óra 30, Újszeged, Népkertsor 
5, 1 óra 45 perkor. 

FISCHER ANNIÉ 
zongora**! 

H é t f ő n f é l 8 T I S Z A 

Le az árakkal! 
14-én, szombaton délután 
fél3 órakor a Klauzál-téren 

tüntető nagygyűlés 
a drágaság ellen ! 

Az MNDSz vezetősége 
—oOo— 

— Időiárásjelentés. Várható időjá-
rás szómba* estté- Délkeleti, keleti 
szél, felhőátvonulások, kisebb futó 
havaseső. havazás. A hőmérséklet to-
vább süli ved. 

— Kereskedők és íoarosok f tevéi-
mébe a karácsonyi seoélv iigvbcn. 
A kamara figyelmezteti a kereske-
dőket és iparosokat arra, hogy a ren-
delet értelmében kifizetett karácsonvi 
seoélvek után az OTI járulékot és 
illet mén vadét is le kell róni. Az 
OTI-nál változást jelentő lapon a fi-
zetéstől elkülönítve kell a karácsonyi 
segélyt jelenteni s ebben az esetben 
a segété kifizetése után nem kell1 

ismét változást jelenteni. A karácso-
nyi segély tanoncoknak' is jár s mi-
vel a tanoncok járandósága iltetménv-
adó alá nem esik. a tanoncoknak ki. 
fizetett karácsonyi segély után sem 
kel] illetményadót fizetni. Karácsonyi 
segél v jár ezenkívül a december l-ig 
belépő alkalmazottaknak, ha előző 
helven nem kaptak segélyt, errő* a 
napokban rendelet fog megjelenni. 
A karácson vi segélyt mielőbb, de leg-
később karácsonyig feltétlenül ki kell 
fizetni. 

— A paprikakereskedők gyűlése 
Szegetten. December 15-én, vasárnap 
délelőtt 10 órai kezdettel a keres-
kedelmi és iparkamarában az Orszá-
gos Paprikaforgalmi Központ Taná-
csa gyűlést tart. A paprikaforgalmi 
központ tanácsa üléseit Budapesten, 
Szegeden és Kalocsán tartja idő-
rendi sorrendben. A tanács ülése 
most Szegeden lesz. A paprikakeres-
kedelmet érintő fontos kérdéseket 
tárgyalja le. A tanácsülésen ugy bel-
földi, mint exportkereskedelmi kér-
dések kerülnek letárgyalásra. A pap-
rikaforgalmr központ tanácsülésére 
Szegedre utazik dr, Cserzy Béla mi-
niszteri tanácsos, a paprikakereskede-
lem miniszteri biztosa,dr, Kaizler Ist-
ván miniszteri titkár, továbbá több 
fővárosi és kalocsai paprikanagyke-
reskedő. 

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

— »KUIönbakancsot« kapott az ár-
vaház »nagylábu« fia. Beszámolt 
róla a Délmagyarország, hogy a 
»Don Suisse« elnevezésű svájci se-
gélyakció vezetői minap szegedi lá. 
togatásuk alkalmával 250 pár cipőt 
hoztak a város szegénygyermekei 
számára. A remek adományból első-
sorban á városi árvaház lábbeliben 
szűkölködő gyermekeit elégítette ki 
a népjólétit ügyosztály és a szociális 
felügyelőség. Leírhatatlan volt az 
öröm a szegény árvák között, mikor 
a szép kivitelű, erős svájci cipőket 
megkapták. Egy, csak egy gyermek 
nem örülhetett az ajándéknak, az ár-
vaház legidősebb növendéke, egy 15 
éves jól fejlett gyermek, aki fiatal 
kora ellenére máris olyan /nagylá-
bon él«, hogy a 250 pár cipőből 
álló kollekcióban nem találtak a mé_ 
refemek megfelelő számot. Nagy volt 
a búsulás az árvaházban, mert en-
nek a fiúnak éppen nagy szüksége 
lett volna lábbelire. Jelentette is 
nyomban az esetet dr. Dobay Pál 
tanácsnok dlr. Poól Györgynek, a 
Don Suisse magyarországi vezetőjé-
nek, aki az adományokat Szegedre 
hozta. Pool György csóválta a fe-
jét, de nem szólt semmit és elutazott 
Szegedről. Harmadnapra aztán, csü-
törtökön délelőtt csomag érkezett 
Szegedre, a népjóléti ügyosztályhoz. 
A csomag belső burkolatán ez a cím-
zés volt olvasható: »A szegedi árva-
ház nagylábu fiának. Küldi dr. Pool 
György«. Kibontották a csjmagot; 
hát egv 42-es számú pompás svájci 
hegymászó bakancs bujt ki belőle. 
Van tehát mostmár cipője a nagy-
lábon élő árvának, aki azóta hordja 
is a nagyszerű lábbelit és minden lé-
pésnél hálával gondol nemes9zívü 
svájci jótevőjére. 

— A társadalmi megbékélés lehe-
tősége Magyarországon. A Magyar 
Evangéliumi Egyházak Jó Pásztor-
missziiójának a helybeli református 
templomban e héten tartott előadás-
sorozata vége felé közeledik. Ma és 
holnap délután 5 órakor lesznek a 
záró-összejövetelek. Ezeken az alkal-
makon Éliás József református le'I-
kesz szolgál. — A mai előadást köve-
tőleg délután 6 órai kezdettel dr. 
Kádár Imre iró fog beszélni a társa-
dalmi megbékélés lehetőségéről. Kü-
lön erre az alkalomra is fele kezeire 
való tekintet nélkül hívják és várják 
Szeged társadalmát. 

— Piac'Járus és rendőrök harca a 
piacon. Bogdán Etel Szent István-
tér 11. szám alatti piaci árus pénte-
ken délelőtt a Tisza Lajos-köruti 
piacon túlságosan magas áron árusí-
totta a sárgarépát. A zöldségfélék-
nek nincsen ugyan meghatározott 
ára, de ezt is csak bizonyos tisztes-
séges haszonnal szabad árusítani. 
Amikor a piacon szolgálatot teljesítő 
rendőrőrszem erre figyelmeztette, 
durván visszafeleselt a rendőrnek. 
Heves szóváltás támadt és ennek 
során ' Bogdán Etel arculütötte ia 
rendőrt, majd amikor ezért be akarta 
kisérni, dulakodni kezdett vele. A 
rendőr elő akarta állítani a kofát 
a rendőrségre, mire a kofa földre 
vetette magát és ellenszegült. Végül 
is még két másik rendőrnek kellett 
a feltűnő piaci jelenetbe beavatkoz-
nia. Segítségükkel azután kocsira rak-
ták a mgkapálózó, szitkozódó asz-
szonyt és csak igy sikerült a rendőr-
palotába előállítani. Ott azután ki-
hallgatták, majd amikor elcsendese-
dett, szabadon engedték, de szigorú 
eljárást indítanak ellene, ügyét a sze. 
gedi államügyészséghez tették át. 

— Nyersolaj kiutalást kapott a vá 
góhidi hűtőház. Dénes Leó elvtárs 
polgármester Csányi Ferenc műszaki 
tanácsos kíséretében budapesti tartóz-
kodása alatt eljárt az Anyag- és Ár-
hivatalnál is, hogy szénkiutaiást kér-
jen a szegedi vágóhid hűtőháza ré-
szére. Az Anyag- és Árhivatal szenut 
nem tudott adni, kiutalt ellenben G 
vagon nyersolajat. Mivel a vágóhid 
hűtőháza nyersolajüzemre is be van 
rendezve, ez a mennyiség egy hó-
napra biztosítja a hűtőház munkáját. 

— Sub laurea Almae Matris. Áz 
egyetemi tanács Stépán József jogszi-
gorlót szombaton háromnegyed 1 
órakor avatja az egyetem aulájában 
az államtudományok, valamint a jog-
tudományok sub laurea Almae Matris 
doktorává. A doktoravató ülés nyil-
vános és azon az érdeklődő nagykö-
zönség résztvehet. 

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

— Világutazási tájékoztató a Keres-
kedelmi Testület székházában. A lon-
doni Blanford' Lid. képviselői, a 25 
évet külföldön töltött Szabó-fivérek 
vasárnap délelőtt 11 órakor a szegedi 
Kereskedelmi Testület székházában, 3 
Kiss Dávid-palotában a testület el. 
nökségének a felkérésére a világ-
utazás érdekességeiről tartanak elő. 
adást. Előadásuk iránt máris nagy az 
érdeklődés. A bevezetőt Lucs Ferenc 
ügyvezető-elnök tartja. 

— Az ujszegedi MaDISz vasárnap, 
december 15-én délután 5 órai kez-
dettel táncmulatságot rendez. 

S P O R T 
A W i e n n a m e g h í v t a 

a S z A K - o t B é c s b e 
A SzAK táviratot kapott a Wienná-

tól. A bécsi csapat meghívja a SzAK-ot 
karácsonyra vagy Újévre a bécsi labda., 
rugó tornára. Ilyen megtisztelő meghí-
vásban eddig kevés magyar csapat ré-
szesült. Ugy látszik, nem felejtették, el 
Bécsben a piros-feketék Rapid; elleni 
nagy győzelmét. A SzAK vezetőségé-
nek a válasza természetesen az, hogy. 
örömmel tesz eleget a meghívásnak. 
Most arra kell a szegedi fiuknak min-
den erejüket összpontosítani, hogy a 
Kispest ellen minél szebben szerepel-
jenek. A vasárnap reggel Budapestre 
induló fűtött autóbuszra még kapható 
néhány jegy Kertesnél, Deutsch műsza-
ki vállalat üzletében. 

—oOo— 
Kosárlabda. Szombat délután fél 7 

órai kezdettel tartják a Tisza—FTC 
NB I. kosárlabda mérkőzést a Klauzál-
gimnázium tornatermében. Előmérkőzé-
sek: fél 5-kor Tisza B—Barátság férfi 
barátságos, fél 6-kor Klauzál—Kereske. 
delmi barátságos. A Postás—KASE NB 
I. mérkőzés vasárnap kerül sorra. 

A Tisza és az SzMTE vasárnapi csa-
patösszeállítása. A vasárnapi KAC elle-
ni mérkőzésre a Tisza valószínűleg a 
következő, meglehetősen összeforgatott 
csapattal áll ki; Papp — Nyerges, Se-
bők — Pakó I., Vörös, Pakó II. — Ba-
kos, Balogi, Borbély II., Kovács, Fás-
kerti. Ha Balogi sérülése nem jönne 
rendbe, helyette a jobbösszekötő poszt-
jára több pályázó van. — Az SzMTE a 
Kondoros ellen a következő tizenegyet 
szerepelteti; Bokor — Buda I., Nyári 
III. — Hetesi, Bánáti, Szekeres — Ma-
joros, Gyurik, Palatínus, Honii, Bun-
dik. 

A Postás SE műsoros táncestje. A 
Postás Sport Egyesület ma este a Pos-
tásotthonban sportvonatkozásu műsoros 
táncestet rendez a postásgyermekek ka-
rácsonya javára. 
a M n M B n M W M M B M M M n M 
f í t \ # « k < 4 f aprólék, hus. fd-
L i I O O I i a ; , vágottak, tejtermé-
kek, szardiniák g'b. legjobbak, legol-
csóbban ÜNGÁR ÉLELMISZERCSAR-
NOK Mikszáth Kálmán-utca 1 

Az Alföld legnagyobb táblaüveg 
raktára és üvegezési vállalata 

Körösi Géza 
K l m - i l c a 9. Telefon: 50? 
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SZÍNHÁZ • MŰVÉSZÉT 

„A fábó l f arago t t k i r á l y f i " 
é s a „ P a r a s z t b e c s ü l e t " 
a N e m z e t i S z i n h a z b a n 

A Szegedi Nemzeti Szinház életének 
rövid másfélesztendős történetében 
olyan esemény következett be „A fából 
faragott királyfi" bemutatásával, ami 
méltán kelti fel a figyelmet Szeged 
operaháza iráni, mind művészeti, mind 
művelődéspolitikai .szempontból. A szin-
ház fejlődésének ennél a határkövénél 
meg kell állapitanunk: szinte emberfe-
letti volt az a munka, amit Vaszy Vik-
tor igazgató fáradhatatlan és biztos 
irányítása alatt a zenei együttes min-
dén tagja a másfél év alatt végzett. De 
osak igy vezethetett odáig, hogy ilyen 
rövid idő alatt a fejlődés csúcsára: Bar-
tók művészetének közvetítéséhez érke-
zett el és a problémamentes dallamvi-
lágból átvezeti hallgatóságát olyan ön-
álló hang-, harmónia-, szin- és forma-
világba, ami a művészet, az emberi lé-
lek teljes felszabadulását, a magyar lé-
lek ősvágyainak öntudatraébresztését 
és maradéktalan kiélését jelenti. 

Ma már semmi kétség Bartók 
b XX. század legnagyobb és legerede-
tibb zeneszerzője. Előtte a dallamra, á 
klasszikus harmónia • alapjára épitettek 
a zeneszerzők. Strauss Richárd, Stra-
vinszki, Debussy művészete forradalmat 
jelentett a klasszikus-romantikus irány-
nyal szemben, azonban kiderült, hogy 
az igazi forradalmár Bartók, aki nyu-
gat fáradt, kiirt zenéjét újjáteremtette. 
A magyar népzenével való foglalkozás 
adott fordulatot művészetének, a mo-
dern muzsika nyelvét a magyar nép-
zene által tette ujjá, gazdaggá, erede-
tive, Uj formába öntötte a dallamvona-
lat, a harmóniák világát uj szabályok 
szerint építette fel, szakitott a régi 
hangszereléssel, uj ellenpontot terem-
tett, uj szinhatásokkal, kombinációkkal 
eddig ismeretlen érzéseket keltett 
életre. 

.-A fából faragott királyfi" a ma-
gyar nép természetmegelevenitő fantá-
ziájának, zenében megjelenő mélységes 
élménye. Az elemi erőket, a vihar há-
borgását, a folyó hullámainak feltor-
nyosulását, majd csendes elpihenését, az 
erdő zúgását: az egész játékos, egysze-
rű, vidám és szomorú magyar mesevilá-
got tárja elénk ez a megremegtelően 
döbbenetes, gyönyörű muzsika, ami ugy 
sóhajt, ugy tör fel a Vaszy Viktor bar-
tóki szellemiséget sugárzó karmesteri 
pálcája nyomán a különleges hangza-
tokkal átitatott zenekarból, mint a ma-
gyar nép valóságos elemi ereje, a sok-
szor mélyen szunnyadó, de a mély ér-
zésekben, a művészi kifejezésben min-
dig gazdagon megnyilatkozó erő. 

Mint színes fátyol libegett-lobogott 
a sztratoszférikus zenekari játék a 
színpad negyedik fala előtt és ami raj-
ta tul v o l t . . . szinte nem is volt a va-
lóságba tartozó, . . Hogy ezt megérhet-
tük Szegeden, a zenének és a táncnak, 
a mesének és a dekorációnak, a fény-
hatásoknak ezt a végtelenben feloldódó 
költői ölelkezését, ezt már nem is lehet 
bírálói tollal illetni, csupán megkö-
szönni lehet mindazok nevében, akik 
látták és hallották — mindazoknak, 
akik szolgáltatták; Bartók örökké élő 
zsenijének, Balázs Béla a muzsikához 
méltó költőt „szövegének", Harangozó 
Gyula csupa ötlet, csupa szellem, 
csupa báj, csupa dráma és csupa derű 
koreográfiájának, Varga Mátyás a me-
sét legméíységesebben érző, lángoló 
szinü díszletének és nem utolsó sorban 
a táncosoknak, itt js legelöl a tökélete-
sen táncoló Harangozó Gyulának, a 
nemcsak tökéletesen táncoló, hanem 
nagyszerűen is alakító Bartos Irennek 
és Zsedényi Károlynak, valamint Fülöp 
Dórának, Szikszai Viktóriának, Quiitner 
Mariannak, Merényi Zsuzsának. Es az 
egészet: Vaszy Viktornak, akinek kon-
cepciózus igazgatói tehetsége mindezt 
rövid másfél év alatt felépüette és elénk 
pazarolta. 

Mindez valóban olyan hihetetlenül 
szép. mint egy — mese. Ezt érezte a 
közönség is, amely eltelve a csodálat-
tól, a függöny összecsapódása után 
clcin'e alig-alig tapsolt, aztán nem 
akarta abbahagyni s tán még most is 
tapsol, ha haza nem m e n t . . . 

* 

Minden sajnálatunk a „Parasztbe-
csület" szép előadásáé, hogy a Bartók-
premier ünnepi hangulatában nem tu-
dunk elég helyet szoritani méltatásá-
nak. Röviden csak annyit; méltó kisérő. 
müsora a Bartók-balett bemutatásának. 
Az előadás legelső főszereplője most is 
Abonyi Tivadar, akinek mozgalmas, a 
drámai játékot kiemelő rendezése ezúttal 
is élményként hat. Papp Júlia ideális 
Santuzza játékban, énekben, különösen 
a magas hangokat illetően. Nekünk ez-
úttal Szabadi István tetszett legjobban, 
akinek szlciliai sziklából faragott Alfió-
ja maga volt a megtestesült indulat, az 
érces, meleg baritonban zengő szenve-

Déry Ede RT. 
Varrógépek, kerékpárok, rádiók, gramafonok, lemezek, alkatrészek, 

gumik. Javitó miihely. Rész le t f i ze tés . 

dély. Simándy József Turriduja figye-
lemreméltó alakitása a fiatal énekes 
szépen fejlődő pályájának. Simándy or-
gánuma mind sikeresebben teszi ma-
gáévá a hősi kifejezés néhány hangját, 
a szőke Turridu lágyabb temperamen-
tumától azonban nyilván nem is lehet 
olyan sodró tempókat, olyan gyújtó 
szenvedélyt kívánni, amelyet például a 
híres Bordal .is igényelne. Turján Vil-
ma igen jó Lolája és Ferencz Anikó Lu-
ciája biztos pontjai az előadásnak. Vá-
rady László tehetsége most is meg-
győző erővel hat a zenekar élén, de 
érzésünk szerint a német dirigensi is-
kola sokszor gúzsba köti ezt a tehetsé-
get cs nem engedi szívvel, teljes ér-
zéssel megnyilvánulni, mint például az 
Intermezzo túlságosan kimért taktusai-
ban. 

Bozó Gyula szép szicíliai faluja han-
gulatos keretet ad a' cselekménynek. 

Szász Ferenc 

P Á R T H I R B K 
Tagcjrfiléiek • kerületi él fixen! 

mnr«wl»h ben 
December 14, szombat: 

Pénzügy 1 óra. 
Dorozsma 6 óra. 
Szőreg fél 7 óra. 
Üzletvezetőség 1 óra. 

December 15, vasárnap: 
Kecskéstelep 3 óra. 

— A Polgári Demokrata Párt 14-én 
(szombaton) 5 órakor pártnapot tart. 

Szakszervezeti hirek 
A könyvkötők és famunkások szak-

szervezete felhívja tagjai figyelmét, 
hogy a Hétvezér-utca 9. szám alatti 
munkásotthonból e két szakcsoport Kál-
vária-utca 10. szám alá (volt Nemzeti 
Segély) költözött, befizetések és tag-
gyűléseket az uj székházban tartják. 

A Szakszervezeti Bizottság felhívja, 
az összes szakmai csoportok vezetősé-
gét, az összes szegedi üzemi bizottságo-
kat, a bizalmiakat, hogy december 16-án, 
hétfőn délután 4 órakor összvezetőségi, 
üzembizottsági és bizalmi együttes ülést 
tart a szakszervezeti székházban (Kál-
vária-utca 10). Megjelenés kötelező. 

Nagy karácsonyi v á s á r ! 
Márkás krém-és fandantszalon-
cukrok, karácsonyfadíszek dus vá 
lasztékban, olcsó áron. Cukorkák 

b é k e b e l i csokoládé 
nagyban és kicsinyben 

KOVÁCS IMRE cukorkanagy-
kereskedőnél, l'ISZő LAJOS-
körut 48. — Telefon: 2—45. 

R A D I O 

SZOMBAT, december 14. 
6.30; Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20; Az 
áttelepítési kormánybiztosság közlemé-
nyei. 7.30: Reggeli zene. 8.00: Közellátási 
helyzetkép. 8.15: Szórakoztató hangle-
mezek. 9.00: A Rendőrzenekar. 10.00: 
Hirek. 11-00: Budapest talpra áll. 12.00: 
Déli harangszó, hirek. 12.15: örök 
Olimpia. 12.30: A francia követség aján-
déklemezeiböl. 12.45: Emelem poharam. 
Előadás. 13.00: A Házi-együttes. 14.00: 
Hirek. 14.10; Vöröskereszt-közlemények. 
14.20: A szovjet irodalom és a nagyvi-
lág. 14.30: Kamarazene. 15.00: Karácso-
nyi könyvvásár. 15.15: Amerikai dalok. 
15.45: Termelt javaink. Előadás. 15.55: 
Műsorismertetés. 16.00: Hirek. 16.10: 
Közvetítés a Székesfőváros ünnepi köz-
gyűléséről. 16.30; Gyermekrádió. 17.00: 
Jazz. 17.30: A Munkás Kulturszövetség 
vidám műsora. 18.00: Hirek. 18.05: Hal-
hatatlan szerepek. 19.00: Rákosi Má-
tyás beszél a falu népéhez. 19.10: Rit-
kán hallott szép muzsika. 20.40: Klasz-
szikus v e r s — modern zene. 21.00: Han-
gos Heti Híradó. 21.50: Hirek és kró-
nika oroszul. 22.00: Hirek. 22.20: Köny-
nyü zéne orgonán. 22.30: Műsorismerte-
tés. 22.35: Vöröskereszt-közlemények. 
22.45; Magyar énekesek táncdalaiból. 
23.10: Hirek angolul. 23.20: Hirek fran-
ciául. 23.30: Balettzene. 

Budapest 11. 
17.00: Hanglemezek. 20.00; Ritmus 

és dallam. 21.00: Hirek. 21.15: A BBC 
ajándéklemezei. 22.00: Jazz. 

Gőzellátási Kúzlemsnffk 

A bőrtalppal készült lipusbakan-
csok fogyasztói árai december 12-töi: 

Kcrcsk-'döi köz vei .lés nélkül; Vixos 
marha felsőbőr résszel speciális 97.30 
vixos marha felsőbőr felsőrésszel ál-
talános 92.30, Nyak vagy Másrész 
felsőrésszel 82.90, Marhahasítás fel-
sőrésszel 70.70, fekete zsíros marha 
felsőrésszel 82.10, vízhatlan zsíros 
marha felsőrésszel 88.90, vízhatlan ló 
felsőrésszel 80.90 forint. 

Kereskedő közvetítésével: Vixos 
marha felsőbőr felsőrésszel speciális 
101.90, Vixos marha felsőbőr felső-
résszel általános 99.60, nyak vtgy 
nasrész felsőrésszel 89.40, marhal.a-
sítás felsőrésszel S2.70, fekete zsíros 
marha felsőrésszel 88.50, vízhatlan 
zsíros marha felsőtésszel 95.90, víz-
hatlan ló felsőrésszel 92.80 forint. 

Fiú bakancs. Kereskedő közvetí-
tése nélkül. Vixos marhabőr felső-

résszel 74.90, fekete vixos marha-
bőr felsőrésszel 62.10, vixos marha-
hasítás felsőrésszel 58.10, vízhatlan 
marhabőr felsőrésszel 73.30, vízhat-
lan lóbör felsőrésszel 65.40 forint 

Kereskedő közvetítésével: Vixos 
marhabőr felsőrésszel 80.80, fekete 
vixos marhabőr felsőrésszel 07.--, 
vixos marhahasítás felsőrésszel 62.70, 
vízhatlan marhabőr felsőrésszel 79.—, 
vízhatlan lóbőr felsőrésszel 70.60 rö-
riiiTt. — Ezen árak a cipőtalpra be-
levéscndők és csak a forgalmi adő» 
val növelhetők. Az 5 százalékos rend-
kívüli árengedményt nem kell nyúj-
tani, 'Jelen árak a már raktáron lévő 
árukra is vonatkozik. Polgármester-

Igazolványkép S S S S S S S -
solás) Dianositiv (niozihírdetök részétc) 
Fénynépezőgűpvétel. Kos6 -Fot6 Mikszáth 

Kálmán-utca 11. 

Ajándékul 
Legszebb ékszerek , 

Legjobb svájci órák 
Legolcsóbb árban 

Mülholier-nél. Széchenyi-tér 9. szám. 
Javítások, készítések felelőség tr ellett. 

Apróhirdetések 
I F O G L A L K O Z Á S 1 

HÖ- és sárcipőt szakszerűen javít 
Szabó László gumijavitó üzeme, Pulc 
utca 2. 

GEIZER Mihályné vállal női és gyer-
mekruhák varrását pontos munka, szo-
lid árak. Margit-utca 26 szám. 

ÉLETHŰ müfogak, fogtömés, foghú-
zás felelősséggel olcsó árban. Rácz Gé-
za fogász, Mikszáth Kálmán-utca 12. 

IGAZOLVANYBA fényképeket leg-
gyorsabban Simonyi fényképésznél Szé-
chenyi-tér 3 (Korzó Mozival szemben). 

I L A K Á S I 
EGY vagy kétszobás modern lakást 

keresek a Belvárosban, lehet esetleg 
garzon lakás is. Válaszokat „Költségté-
rítés" jeligére kérek a kiadóba. 

BELVÁROSI háromszobás összkom-
fortos lakásomat elcserélném kétszobás-
ért. Jelige: Nagykörutig. 

NAGYÁLLOMÁSNÁL szépen beren-
dezett bútorozott szoba férfi részére 
kiadó. Kombinált konyhaszekrény el-
adó. Galamb-utca 12. 

HÁROMSZOBÁS összkomfortos la-
kásom bútorral együtt eladnám vagy 
elcserélném kisebbre. Jelige: Lakás. 

KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szo-
ba kiadó. Petőfi Sándor-sugárut 7. sz., 
I. emelet. 

KÜLÖNBEJÁRATU fűthető butoro. 
zott szobát keresek ágynemű- és fürdő-
szobahasználattal heti fizetésre. Hettn-
kint 1—3 napot töltök Szegeden. Aján-
latot „Csak a Belvárosban" jeligére a 
kiadóhivatalba kérek. 

í a d á s - v é t e l I 
HIDEG van? Fázik? Tiszta gyapju-

vatelin kapható, nagykártoló eladó. 
Polgár-utca 11, Háziipar. 

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

ELADÖ egy gyorsmérleg, 1 komplet 
Sihi motor, autómotor, egy gyorsfőző. 
Érdeklődni Ujszásziné, Nagyállomás, 
csemgkeüzlet. 

EGY kisfiastehén eladó Cserzy Mi-
hály-utca 12. 

PERZSALÁB bunda, boa, 12 szemé-
lyes étkészlet eladó. Brüsszeli-körut 3. 

EGY pult 2 és félméteres és két ste-
lázsi olcsón eladó. Szatymazi u. 31, Ko-
vács-vendéglő Szeged. 

HOSSZÚ bőrkabát szőrmebéléssel 
eladó. Zárda-utca 17. 

ALKALMI rádiók, csövek vétele, el-
adása Amatőrbolt, Dugonics-tér, Dáni-
utca sarok. 

RÁDIÖ, vadászbakancs, fényKépe-
zőgép, vasutasköpeny, faszobrászszer-
szám olcsón eladó. Szent György-utca 
4, HL emelet 8. 

SZÁJHARMONIKA-ujdonságok, min-
denféle hangszer Steiner hangszerüzem-
ben, Kelemen-utca 7. 

PRÍMA márkás női kerékpárt ven-
nék. Ajánlatok „Készpénz" jeligére a 
kiadóba. 

EGY előszobafal és egy aoédlőasztal 
eladó Jókai-utca 4, I. emelet jobb. 

EGY férfitélikabát ela'dó. Glöckner 
festőüzem Iskola-utca 27. 

PERPETUM kétaknás, Kalór-kály-
hák, trágya, férfitélikabát eladók. Len-
gyel-utca 7. szám. 

HÁLÓSZOBABUTOROK legolcsób-
ban a készítőnél Spitzer Sándor aszta-
losmesternél Margit-utca 12. 

FEHER mély gyermekkocsi eladó. 
Párisi-körut 43a. 

KET eredeti Bergshier malac, 4 hó-
napos, eladó Vásárhelyi-sugárut 31. 

PÉCSI kályha samottos, szén- és 
kokszíütésre alkalmas, hibátlan, eladó 
Kálvária-utca 18, L emelet 6. 

ALIG használt üstház, egy öntött 
vasüst eladó Csaba-utca 16. 

EBÉDLŐ- és hálószobacsillár olcsón 
eladó. Bocskai-utca 6, I. emelet 8, 

I K O L O M f I L I I 
TEXTILÜZLET Mikszáth Kálmán-

utcában 5x5 négyzetméter berendezés-
sel, áruval átadó. Jelige: Olcsó üzletbér. 

LUCZA kelmefestő és vegytisztitó vál-
lalat Rákóczi-tér, Gróf Klebelsberg-tér 
és Kazinczy u. 

FIGYELEM! Olcsóbb lett a lóhus 
Tombácznál Tábor-utca 8. 

A REGI bizalommal hozzon ara-
nyat, ezüst ékszert, briliánst, dísztár-
gyat, miniatűrt bizományba eladásra, 
mert a legelőnyösebb feltételek mellett 
értékesiti és javítja dr. Berényiné ék-
szerész, Klauzál-tér 9. 

ÖNBOROTVAKÉSZLETEK, pengék, 
kések, ollók, nyirógépek köszörülése, 
eladása Fráter, Mikszáth K. u. 5. 

KARÁCSONYI, újévi üdvözlő lapo-
kat saját arcképével készit Simonyi 
fényképész Széchenyi-tér 8 (Korzó Mo-
zival szemben). 

ELVESZTETTEM szerdán este i r a t -
tárcámat Földi József névre szóló ira-
tokkal és 20 forinttal. Kérem a becsű-
letes megtalálót, hogy az iratokat adja 
le a kiadóba. A pénzt megtarthatja. 

DISZNÓ tartásba fele malacáért ki-
adó. Római-körut 3. szám. 

EGY fejős tehenet keresek fejésre. 
Nagy Sándor Felsővárosi feketeföldek 
55. szám. 

BOROSHORDÓKAT, dézsákat, zsi-
roshordókat. javit, készit Hétvezér-utca 
7., kádár. 

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 SÁNDOS 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÖ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jóikai-utca 4 
Telefon: 493 és 103, nyomdal szerkew 

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

Telefon; 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA 


