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Felemelték
a karácsonyi segélyt
(Budapest december lu.) A Magyar
Közlöny ésü'.öftöfci száma közli a kormány rendeletét a dolgozók 1946 évi karácsonyi segélye tárgyában kiadott
23760/46. MIC. sz. rend;lét kiegészítése
tárgyában. A rendelet szerint a 23760/46
ME sz. rendelet 5. szakaszának aj pontja akként módosul, hogy az 5. szakasz
alá eső nős. de c.-aládi pótlékban nem
részesülő munkavállalónak 80 forint
karácsonyi segélyt kell kifizetni'.
A karácsonyi segély a kollektív szerződések hatálya alá eső minden
olyan
munkavállalót,megiljet, &k: 1946 decemberében szolgálati viszonyban ál!'.. Ha.
ut munkavállaló decemberben kél vagy
több munkaadónál is alkalmazásban
állott, a karácsonyi segélyt az á munkaadó. köteles kifizetni, akinél a munkavállaló szolgálati jogviszonya decemberben először szür.t meg.
A karácsonyi segélyt, amennyiben,
a munkaadó még nem fizette ki,, a 'jelen rendelet hatálybalépésétől számitolt 3 pap alatt kell kifizetni. Az olyan
munkavállaló részére, ak-i 1946 december folyamán, dé a, jelen rendelet megjelenése után lép szolgálati viszonyba,
a munkaadó a. karácsonyi segélyt'minden' munkavállaló részére.csak .egv ízben íehef luíízetnj', A csalásiba meghatározott szabályok szerint büntetendő
dz - a munkaváialó. aki karácsonyi segélyt kétszer vagy többször vesz fel.
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A MKP pedagógus-mozgalmának első s i k e r e

Sürgős különsegélyt kapnak a pedagógusok
A kultuszminisztérium jogosnak ismeri el a nevelői kar követeléseit
(Budapest, december 18.) A Magyar
Kommunista, Párt mint ismeretes országszerte mozgalmat indított a pedagógusok nyomorúságos helyzetének enyhítésére és a pedagógus-társadalom lesüllyedt életszínvonalának emelésébe.
Az MKP akciójának már is, megvan a
kezdeti sikere, amennyiben a kormányzat behatóan foglalkozik a pedagógusok
ügyével éa a szakszervezet javaslatára
sürgős különsegély kiutalását szorgalmazza a pénzügyminisztériumban.
A magyar pedagógusok szákszervezetének javaslatai- ktdden délelőtt, tár-

gyalták a kultuszminisztériumban. Az
értekezlet a szakszervezet javaslatai
alapján
megvizsgálta a pedagógusok
igényeit. Megállapították, jogosak a követelések, hogy egyenlő elbánásban ré
szesiRjenek a löb'oi állami tisztviselővel. Azonfelül itt az ideje, hogy a társadalom elismerje azt. hogy a pedagógusok magasrendű hivatást töltenek
be. Véget keli vetni annak a tarthatatlan helyzetnek, hogy a pedagógusok
elhagyják katedráikat, hogy mini köztisztviselő jobb előrehaladás lehetőségei
közé kerüljenek.

A k ö z t á r s a s á g i elnök visszaküldte
a k é p v i s e l ő h á z n a k a szövetkezetekről
szóló törvényjavaslatot
Az építőipari munkásokra vonatkozó sérelmes s z a k a s z t
megváltoztatlak

(Budapest, decemb.r 18.) Jelentet- lentette, hogy a sérelmezett részeket
tük. hogy a magyar építőmunkások rövidesen megváltoztatják.
Szövetségének tübbozer főnyi küldöttséBudapesti jelentés beszámol, hogy a
ge vonult fel kedden délelőtt a parla- köztársasági elnök visszaküldte á nemment épülete elé. hogv Nagy Ferenc zetgyűlésnek a törvényjavaslatot azzal,
Előkészítik a spanyol miniszterelnöknél tiltakozzék a nem- hogy a sérelmezett 155. szakaszt tegye
zetgyűlésen elfogadóit szövetkezeti tör- ujabb megfontolás tárgyává.
koalíciós kormányzást vénynek
újabb sérelmes intézkedése elA szakszervezeteknek ez ujabb si(Frankfurt, "december IG.) Az ámfri- len, amely az építő munkásoknak nem kerét jelenti a dolgozók érdekeinek
kai hírszolgálat' londoni jéíentés-re hi- engedi meg szövetkezetek alakítását.
Nagy • Ferenc m'Inísztertélnök kije- megvédésében.
vatkozva közli, hogy a brit külügyminisztérium állítólag puhatoló-dzásokal
kezdeményezett Madridban: van-e mód
•átmeneti, spanyol kormány létesítésére
a Francó-ren'dszer bukás:.:esetén. A brit A nemzetgyűlés elfogadta a földreform befejezése
diplomaták elsősorban azt szeretnék
tisztázni, megvalósul-e. a - demokratikus
érdekében szükséges rendelkezésekről szóld
pártokat egyeztető koalíciós kormány,
amely Spanyolország ügyeit az: általátörvényjavaslatot
nos. választások időpontjáig intézné. A
brit kezdeményezés eredményének, a
A nemzetgyűlés csütörtökön folytatja munkáját
Franco-kérd'és további alakulása szem(Budapest, december 18.) A nemzetA nemzetgyűlés a földreform befejepontjából nagy jelentősége lehet-,.
gyűlés szerdai ülését Varga Béla elnök zése érdekében szükséges egyes rendelnyitotta meg. Bejelentelte, hogy a bu- kezésekről szóló törvényjavaslatot nédapesti főkapitányság Vidovics Ferenc hár.v hozzászólás után részleteiben is
Külföldi segély a magyar
nemzetgyűlési képviselő mentelmi jo- változatlanul elfogadta.
tudományos életnek
gának előzetes letartóztatásra is kiterEzután az elnök indítványára ugy
hatállyal történő felfüggesztését határozták, hogy a legközelebbi ülést
(Páris, december 18.)
Boldizsár jedő
kérte. Ezt a kérést áttették a mentelmi csütörtökön tartják.
Jván, a magyar kormány képviselője bizottsághoz. A nemzetgyűlés a bejelenSzünet után áttértek a bejegyzett
Hz UNESCO mellett szerdán megbe- tés' tudomásul vette.
interpellációk meghallgatására.
Ezutár. napirend szerint következett
Harák Ferenc az összkormányhoz inszélést ío Ív tátott Howard E. Wilsonnal az UNESCO helyettes vezérigaz- a földreform, befejezése,érdekében szük- tézett kérdést a péti nitrogénmüvek
séges egyes rendelkezésekről szóló tör- szennyvize által elöntött földek ügyégatójával a • Magyarországnak nyúj- vényjavaslat tárgyalása.
ben.
tandó segély ügyében. Boldizsár Iván
Kállay Gyula hangsúlyozta, hogy a
Pintér Endre a pénzügyminiszterhez
á nyújtotta a megbeszélések során a tárgyalás alatt álló javaslat a földbir- intézett kérdést a dohénytermelők sémagyar tudományos élet legsürgő- tokreform befejezése érdekében rend- relmei ügyében.
kívül nagyjelentőségű. Most a. nagybirOláh Mihálv az összkormányhoz insebb szükségleteinek jegyzékét, ame- tokrendszer nyomán kialakult kisbirtok- ternellált
a kisiparosok sérelmei tárlyet Wilsou professzor áttanulmányo- rendszert kell biztosítani. R.ndkivül gyában. Arra hivta fel a kormányt,
zott, majd közölte, hogy az-ok teljes;- nagy elismeréssel adózott a földigénylő hogv a kisiparosságot az anvaghivatal
lése érdekében nemcsak az UNESCO- bizottságok iránt. *Több támadás érte, ravitse a nagy gyárakkal szemben.
ezeket, a bizottságokat, mint amennyit]
Az ülést a késő délutáni órákban
rtál fog hathatósán közreműködni, megérdemelnek.
'
I Kossá István alelnök bezárta.
hanem az amerikai tudományos világ
figyelmét is felhívja , a magyar tudományos- élet szükségleteire s igyekKarácsonyi ajándék a dolgozóknak
szik az UNESCO-n kivül is segélyszervekét létesíteni. Wilson profeszA kormány további intézkedésig betiltotta
szor níég a szerdai nap folyamán
a háztartások részére a szén eladását
Amerikába repül.

Újratárgyalják Zadravet? ügyé!
(Budapest, december 18.) Zadravetz
István nyugalmazott tábori püspököt
mint ismeretes, a népbiróság annakidején hábo-us és népellenes bűncselekményekén 5 évi börtönbüntetésre
itélte. Fellebbezés folytán az ügy felkerült éi NOT-hoz, amely
visszaküldte az iratokat a népbirósághoz
azzal, hogv folytasson le uj tárgyalást.

NAPILAPJ

A minisztérium a szakszervezet által beterjesztett javaslatot letárgyalta,
de pénzügyi nehézségek miatt a további tárgyalást a kormánynak kell folytatni.
Minthogy a magyar köztisztviselők
között a pedagógusok vannak a legroszszabb anyagi helyzetben, a minisztérium felhívta a pedagógusok szakszervezetét, tegyen javaslatot addig is a
pedagógusok sürgős különsegélyezésére
A segély folyósítását a kultuszminisztérium a leghathatósabban fogja támogatni a kormány előtt.
csomagolt burgonya tiz százaléka ' itt
rorhlotí. ezért a város átírt az összés
MSzK-központokhoz, melyek a város
számára a gyűjtést végzik, hogv minden mennyiséget még gondosabb csomagolásban küldjék. A most Szegedre
érkezett burgonya kitűnő izü, hosszú
tárolásra nem alkalmas, azonnali fogyasztásra azonban megfelelő.
Ismertette a közellátási értekezlettél
dr. Simon tanácsnok a közellátási miniszter átiratát, melynek értelmében
nem szabad hatósági jegyellátásban rér
ssesiteni azokat a 18 évesnél idősebbeket. akik önhibájukból nem dolgoznak.
Tudomására hozta a főispán a közellátási értekezletnek, hogy 0 kormány további intézkedésig beszüntette a háztartások részére a szén árusítását. Eddig még be nem látható következményekkel jár Szegedre nézve ez a kormányintézkedés. A város tüzelőanyaggal ellátatlan és éppen: az ünnepek
előtt tiltotta meg a kormányzat a széneladást, ami azt jelenti, hogy a munkásság és az a szegényebb réteg, amely
nem tudta egész téli szükségletét beszerezni, tüzelőanyag nélkül marad. A
közellátási kormánybiztos sürgős intervenciójára van szükség, hogy a város
dolgozói megvásárolhassák tüzelöszükségletüks-t, mert akik a jó. forintért
annyi áldozatot hoztak, nem érdemlik
meg. hogy a kormányzat ilyen ..ajándékkal" lepje meg a karácsonyi űnnepelu-e.
Felszólította a közellátási kormánybiztos az értekezleten résztvevő pártok
kiküldötteit, hogy a jövőben budapesti
útjaira, mikor a város közellátási ügyeit
intézi, a pártok kiküldöttje is ménjén
vele. A pártok képviselői magukévá
tették Pálfy György előterjesztését.,
A közellátási értekezlet utolsó pontja az ellátatlanok részére karácsony:
faadománvozás kérdése volt. Ugv határoztak. amennyiben fa érkezik Szegedre, ugy a közsegélyesek megkapják a
megszavazott fasegélyt.

Anglia és Amerika reHegeti
a fasiszta Pavellcset

(Belgrád, december 18.) A belgrádi
Barba« ismerteti- a Bemer Tagwacht
cimü lap cikkét, amelyben, többek között felteszi á kérdést: miért nem
tartóztatták le még és miért nem állítják bíróság elé pavellcset. A svájci
lap megjegyzi, hogy Pávelics a washingtoni és londoni politikusok eszközévé vált, mertha ez nem lenne
A közellátási kormánybiztost ezentúl a pártok két meg- igaz, akkor az angol külügyminiszbízottja kiséri majd budapesti beszerzési útjaira
térium mái- megcáfolta volna. Mint(Szeged, d:eember 18.) Szerdán dél- són kivül jóformán- semmit sem tudott hogy ilyen cáfolatra eddig nem került
előtt tartotta a város rendes heti köz- a város az ellátatlanoknak adni, addig sor, valóságnak bizonyult, hogy Páellátási
értekezletét, melyen Pálfy az idén a helyzet már óriási javulást velics Graz közelében vendégeskedik.
György főispán elnökölt.
mutat. Hiszen a mészárszékekben már
Dr. Simon József tb. tanácsnok be- korlátozás nélkül bőségesen lehet hust Joggal kérdezzük, hogy mikor kerül
számolt az 1945 és 1946 karácsonya kö- kapni. Jegyre kap már a lakosság zsi- már e háborús bűnös a horvát fiópzötti különbségre. A beszámolóból kide- radékfélét, lisztet és cukrot. Beszámolt j biróság elé annál is inkább, mert Párült, hogy a dolgozók nem hiába hozták Simon tanácsnok a burgonyakérdésről velics nemcsak egyes londoni
és
meg az áldozatokat, mert a stabilizáció is. Szerinte most már elegendő burgo- washingtoni politikusok védence, havalóban jelentős könnyebbedést és ja- nya érkezik Szegedre. A beállott fagyok
vulást hozott minden téren. Mig tavaly az érkező burgonya egy részét a táro- nem á Vatikáné is — fejezi be a
karácsonykor a személyenkinti 10 deka lásra alkalmatlanná teszik. A gondosan svájci lap.

«
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Mm: d í s z e l ő a d á s
m Nemzeti Színházban
Pénteken <neg>yUlk » mmgyatazovjet bélyegktállllftk

CSÜTÖRTÖK, 1946 DECEMBER 19

A Szegeden készült tipuscipő
csak Budapesten
vásárolható

cipőből?
Szegednek miért nem jut a szegedi olcsó
(Szeged, december 18.) Ma este a
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság
(Szeged, december 18.) A Buda- sági joggal Budapesten árul. B á m
rendezésében, a Magyar-Szovjet Barátpestre
utazóktól értesültek a szegedi felutazhat Budapestre és vásarolhat
ság napjainak alkalmával a Szegedi
Nemzeti Színházban díszelőadást ren- dolgzoók, hogy a fővárosban kapha- e cipőből. Miután az a réteg, amelydez. Szinrekerül Rimszky (Koizakov) tók tipuscipők, melyek
azonkívül, nek ez a cipő készült, nincs abban az
Seherezáde cimü nagysikerű balettje.
Hacsaturián X. szimfói'éia Vaszy Vik- hogy kitűnő minőségűek, elfogadható anyagi helyzetben, hogy cipővásártor vezényletével. Szovjet keltők ver- áron is kerülnek forgalomba. A gyer- lásért Budapestre utazzon, igy kénysei Versényi Ida és Kamarás Gyula, a mekcipők ára 58 forint, inig a felnőt- telen a neki szánt cipőről lemondani.
Nemzeti Szinház tagjainak előadásában. ' lekké 80 forint. Lapunk munkatársa, A szegedi kereskedők kezdeményezéA színházi disrelőadóra való tekintettel
a Magyar-Szovjet Társaság ma semmi 'akinek feltűnt, hogy a Szegeden ké- sére az elmúlt héten jutott Szegednek
más programot m m ad, Így a társaság ! szült olcsó cipó miért nem kapható ugyan 500 pár gyermekcipő, ez azonhelyiségében a mai napon íilmelőadás 'Szegeden, a következőket állapította ban távolról sem elegendő és gyeresem lesz.
keken kivül van Szegeden felnőtt dol'meg:
A Magyar-Szovjet barátság napjai- ; O
' ^ . ^ gozó is, aki megszeretné és megnak keretében 20-án pénteken délután
A szegedi Délmagyar cipőgyár ke- tudná vásárolni az olcsó és jóminófél 4 órakor dr. aFrayó László Pedagógia a Szovjetunióban cimü előadását szili a tipuscipőket, melyeket a kor- ségü akció cipőt.
rendezi az egyetem aulájában.
mánv/at terirrészeiesen« kizáróiagosDélután 5 órakor a Hungária-terméIgy nyert a szegedi
rendőrség
„Nobel-dijai'
ben Magyar-Szovjet bélyegkiállitás ünnepélyes megnyitás lesz. A kiállítás
színhelyén a postahivatal fog működni
a Magyar-Szovjet barátság szegedi nap- Három óra alatt 12 ezer forintot keresett egy feketéző
jainak bélyegeivel.

terménykereskedő

Szakszervezeti utalványra
kapható flanelt ós inganyag

A g a z d a s á g i rendőrség órízetbevette az e g é s z f e k e t é z ő
társaságot

Hagy karácsonyi váiár I
Olcró rádiók, villany!** ö
ém vasalók #
Rádiójavitás
és villanyszereles % Porszivóés parkelfketéiőgép kö'csönzés,
T A L P A I * Aradi utca 7.
és a szántásra. Igy azután tavaly S7ű
hold maradt bevetetlen, az idén pe.
dig 400 hold. Az őszi vetésterületből
1777 holdat hevetettek már ugyan, de
ez még mindig nem sok, ha a 610(>
holdnyi szőregi szántóterületet nézzük.
Beszéde végén felvetette Bedő elvtárs a felelősség kérdését ezzel a.
nagyfontosságú kölcsönnel
kapcsolatban. A termelési bizottság elnöke
súlyosan megkárosította nemcsak a
szőregi ujgazdakat, de az. országot
is a mezőgazdasági kölcsön igazságtalan szétosztásával. Súlyos büntetésre van szükség a kölcsönt felvevő
bűnszövetkezet tagjaival együtt.

SS-katonámk lenni nem bűn

— valtatla mig
Is * volt
KISOK «sx*bafmk
(Szeged, december 18.) A sportkedvelő közönség jól ismeri Teli esz Endre
nevét, aki nem is olyan régen még a
KISOK színeiben a 100-as gyorsúszás
vidéki bajnoka volt. Teilesz megunta
ess a dicsőséget és a piarista gtmna- .
zium VII. osztályának elvégzése után
1944 nyarán önként beállt SS-katonánaki és fogságba eséséig ott teljesítet:
szolgálatot. Hazaérkezése után napszámosként élt, mig a rendőrség letartóztatta s szerdán délelőtt a népbiróság
Csaba-tanácsa tárgyalta háborús bűnperét. A 19 éves vádlott megátalkodott,,
konok magatartásáról lerítt a dölyfös
SS-neveiés. Nem érezte magát bűnösnek, most sem érzi bűnnek, hogy magyar állampolgár létére SS-köte-íéÜben
teljesíteti szolgálatot, nem bánta meg
tettét, nem érzi annak súlyát. A -népbiróság az „önérzetes" SS-legéayt kétévi börtönbüntetésre és 5 évi politikai
jogvesztésre itélte. Dr. Bite Férem
nápügyész súlyosbításért fellebbezett,

(Szeged, december 18.) .Nagys/a- ként 32. forintos szemelt kukoricából
básu feketézést és táncolást tepie- I lüu forintos mázsánként! áron vásázett le szerdán a szegedi gazdasági . rolt 100 mázsát özv. Halvaczi Orbánrendőrség. Bartha János Szűcs-utcai né és Varga Hona Sándor-utca 18.
terménykereskedő ugyanis hosszabb szám alatti, valamint Gárgyán János
idő óta vesz és aa el drágábban Rákóczi-utca 11. szám alatti. lakosoktermény féléket, főbb
alkalommal tól. Ezt a már amúgy is drágább kunagy hangon dicsekedett is
vele, koricát mázsánként 130 forintért adta
hogy őt ugyan nem tudja rajtakapni Szerdán tovább. A szegedi gazdasági
a rendőrség, olyan
körültekintően rendőrség azonban rajtaütött
es
csinálja a dolgát.
nyomban őrizetbe vette valamennyié*
— Ncbel-dijat kaphat, aki engem jüket. Halvaczi Orbánné, Varga Hona
lebuktat! — mondta egy alkalom- és Gárgyán János ellen árdrágítás
mal és ravaszul előkészített üzletei elmén, Bartha János ellen még külön
révén . hihetetlenül nagymennyiségű láncolás címén is eljárást indítanak. A
hasznot szerzett magának;. A fekete kihallgatás során kiderült, hogy a
csupán
üzleteket ugy
bonyolította
le,j hogy
a 1 feketéző terménykereskedő
-ÍJ
'J
Cj J
V
.
—*
drágábban vásárolni kényszerülő ve-j szerdán délelőtt 8 órától 11 óráig
vő vei előre nyugtát és ellennyugtát közei 12 ezer forintot keresett meg. A magyar-szovjet barátság
állíttatott ki a hatóságilag megenge- A feketézők kihallgatása még foly ik, s z e g e d i napjaisak csütörtök á
dett áÍTól. o maga azutánmytigodtán majd átadják őket az államügyészségműsora
Egészségvédelmi és művészeti adhatta kénye-kedve szerint áruját. nek.
(Szeged, december 18.) A magyarszovjet barátság szegedi napjaira ma
elöBdás a magyar-szovjet Ba- Legutóbb Bartha Jáno3 a mázsánérkezik mag Darvas József, a népi irorátság napián
dalom egyik kiváló képviselője, nemCsütörtökön este 5 órai- kezdettel a Kálvin-téri székházban
zetgyűlési képviselő, a Szabad Szó fő(Szeged, dscember 18.) A szovjetszerkesztője. Este 7 órakor a Szegedimagyar barátság szegedi napjai alkalNemzeti Szinház előadásán, mint a Mamából szerdán délután. Ék Sándor, a tartunk, a pártszervezetek vezetőségeinek megjelenése kötelező.
gyar-Szovjet Művelődési Társaság ügySzovjetunióban több évtizedet töltött
vezető-elnöke mord bevezetőt. Az esti.
kiváló festőművész tartott előadást ,,A
előadás keretében, bemutatásra kerül.
Szovjetunió művészete" cimmel az UjAram Hacsaturisn I. szimfóniája VaA szőregi u j g a z d á k követelik a szántási hitelt
ságiróotthonban. Előadása előtt a szeszy Viktor vezénylésével, valamint Rimgedi müvésztársadalom nevében Gábor
szkij-Korzakov: Seherezáde cimü balettJen q elvtárs festőművész üdvözölte jogtalanul felvevő nagygazdák és nyugatosok
játéka. A műsorban Versényi Ida és
közvetlen szavakkal.
Kamarás Gyula szovjet költők verseiszigorú megbüntetését
Ék Sándor előadásában) általában
ből adnak elö.
jellemezte a szovjet művészeteket és
Megalakult Szőregen a z Ufonnan Földhözjuttatotlak
rámutatott arra, hogy általában művéOrszágos Szövetsége
szi téren is minden olyan számíthat
Megjelent a Délmagyarerszég
érdeklődésre, amely bizonyos újszerű-1 (Szőreg, december 18.) Vasárnap
Bedő
elvtárs
felszólalása
közben
120 eidalas naptára
seggel iép elő. A. szovjet művészetek
•
általában nem öncélt szolgálnak, hanem Szőregen az Újonnan Loldhozjulta a gyűlés egyhangúan követelte, hogy Rákoai Mátyás arcképét Kellékeit* k
egy eszmei művészetnek sajátos részei tottak Országos Szövetsége (UFOSzj szigorúan büntessék meg azokat a • Kaptár Ktnden egy mm t i á a á k o z
és az egész táradalom életét áthatják, (ártotta alakuló gyűlését,
amelyen nagygazdákat és nyugatos
urakat,
A sok érdeklődő levélre jelenthetÉk Sándor értékes tapasztalatokban f i - , , . RB e ,űf0i Játmán Hvtsrs é j
akik a szántási kölcsönt felvették. jük, hogy a Dchitagyarorszag várva-várt
gazdag előadását a közönség lelkes tap.
ÉJhuan elvtais
naptára megjelent. A 120 oldalas napa
sokkal fogadta.
Szoregi ujgazdakat élt sérelemmel Azok közölt, akik szántási hitelt kap- tár tekintettel volt ugy a városi, mint
Délután 6 órakor a Tudományegye foglalkozott. Szőregen ugyanis — tak csak egy volt, aki valóban meg a falusi dolgozók igényeire és tartalma
tem aulájában dr. Havas András, a m i n t azt már több izben' megírtuk is érdemelte. Rámutatott Bedő elv- a legváltozatosabb és legérdekesebb,
Szovjetunióból, h a l t é r t tudományos _ a T e r e l é s i B k o t t s á ^ elnőfce az társ beszédében arra, hogy ezek az amit ezen a téren adni lehet.
kutató tartott előadást ..Egeszsegvede.
....
... .
A naptári' részen kivül Rákosi Málem é s társadalombiztosítás a Szovjet- ős/i szántási segelyt nem az arra urak előre megbeszélték egymás kö- tyás elvtárs kitűnően sikerűit arcképéi
unióban'- cimmel. Bevezető szavai után rászoruló ujgazdák, hanem a jómódú zött a hitel elosztását. Az ilyen ura- is mellékeljük a naptárhoz. A kép kirámutatott arra, hagy mig a cári Orosz- nagygazdák és nyugatos földbirtoko kat a feketézőkhöz hasonlóan keltene vágható és igen jól alkalmazható ugy
megbüntetni és fel keltene
őket bénám ázva a falon, mint Íróasztalon.
Rengeteg érdekes és értékes gyakorakasztani,
különösen
az
elosztás
irá,._
.
ugyan
lati ívtbaigazitást'találunk a vastag naperre a célra a Szovjetunió 62 és fél- <1 az újonnan fötdhözjultatották ka- nyitóját: a volt imrédysta ajbirót.
tárban. A szövegrészi lapunk legiíépsze
milliárd n rubeltf irányzott elő, melyből.,fára. Hstigsulvszía .Bedő
elvtárs,
Kifejtette Bedő elvtárs, hagy igen rübt» munkatársai írták: Tomb&ez ImI V t J * J * : é!itóUláró robel e d k Az h o , v e / e kcn a bajokon csak ugy le- sok szántatlan föld van Szőreg hatá- re nemzetgyűlési képviselő, Gergely
egeszsegvédelem ismertetess utan a tar , f , ,, , .
• ,
P •• ,
Sándor író, Komócsin Mihály a szakradalombiztasitásra tért át és kifejtette. , h c t hathatósan segítem, ha Szooe- rában, mert a szántási kölcsönt föl- szervezetek megyei titkára, Gárda*
hogy a Szovjeunióban sz európai orszá gen is megalakítják az l FOSzt-t, vett nyugatos urak nem a trcSítorokat Sándor, a Déimagyarország felelőssakkal ellentétben a dolgozók ellenőrzik, auiflv a kispai'ásztság "érdekeit iga- javították meg, hanem luxusautókat szerkesztője, dr. Kispéter István Fejér
a szakszervezetek utján a társadalom- á
képviseít és leboinoliihatja' a vásároltak. A kölcsönt szétosztó ter- .vármegye alispánja, Berár Demeter, dr.
btz.tosito intcz;fek munkáját. A rak... . 1 .
. , , - . , 1. . . ,
Geréb Tibor egyetemi tanársegéd. Kiss
kan {kérdésről és nyugdíjjogosultokról szükséges heszerz.eseket, mint például melőbizottság elnöke fel sem szólí- Andor, Angyal Mária, Lökös Zoltán,
szólott ezután, majd a vakok, valamint a vetőmaghitel, mezőgazdasági gépek totta őket traktoraik megjavítására Vaszy Viktor, a Szegedi Nemzeti Szína süketnémák istápolásáról beszélt. Bc- részletre való vásárlása. Az. UFOSz
ház igazgatója, Dénes Leó Szeged város
fejezőül rámutatott arra. hogy egyedül • s a r g e t i ezenkívül a telekkönvvezés
polgármestere, Székely Lajos és méga munkanelkuliek szamara nincs !arsa-< •
......
.
í
, Karácsonyi töltötoll vásár!
sokan mások. Értékas útmutatást kapmin
e,obí)l
daiombiztosifás. Viszont egyetlen munfl
végrehajthat, valamint Import töltötoll prima
nak az ujgazdák. Közigazgatási tájékozFt.
16"—
•kanólküü sincs a Szovjetunióban.
a házhelyek kiosztását is.
Dugattyús átlátszó príma
, 18'— tató elvezet a közigazgatás rejtelmeibe.
„Stiira* sweizi kuli
» 30'— Kiegészíti a naptárt a névnapok jegyLuxus toll
, 32'— zéke. Szeged és vidékének országos vávásárlás előtt tekintse meg kirakatainkat
sárai, valamint hasznos tudnivaló.
Prima töltőtoll csavarirőnnal
A siazda« ós tartalmas naptár régi
tokban
.
35
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DEUTSCH ALBERT
K F T
és uj előfizetőinknek 1 forintért boSZENESl I r o d a g é p vállalat
ri áj tjük rendelkezésére, mig a naptár
villamossági vállalat, Kárász-utca 7. sz.
ffltfon: 6-41.
Szcdlrt nyr-tir 7.
ára különbeni 2- forint.

(Szeged, december 18.) Jelentettük, hogy Szeged dolgozói részére
kiutaltak 11 ezer 500 méter flancllt
és inganyagot. Ezt a mennyiséget a
dolgozóknak a kormányzat által megállapított maximális áron mérik.
Értesülésünk szerint a fianeH és
inganyag szétosztása
folyamatban
van a kereskedők közt. A szakszervezetek osztják ki az utalványokat,
melyeken feltüntetik a kereskedők nevét, ahol a textília megvásárolható.
A szakszervezet által kiadott utalvány
ellenében négy méter flanelft vagy
3 méter inganyagot vásárolhat egyegy utalvány tulajdonosa. Ugy. az
inganyagba, mint a flaneliba az árak
be vannak nyomtatva, igy visszaélés
sem történhét.
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, a NOT enyhén szólva

9

tévedett'

„In contumatiam" hozott ítéletet a népbiróság
egy szentesi ügyvéd ügyében

fteaucti Azinoat. Es e 7 órakor; Mt(Szeged, december 18.) A külföldön a vádlottat bűnösnek mondta ki, a fely j * r - 3 m * j * t Társaság naacpl eit- bujkáló dr. Novobáczky Kálmán volt merült költségek viselésére és felkutaás S e b u n á d * , ;
szentesi ügyvéd ügyében- „in 1contuma- tandó vagyonának elkobzására ítélte. A
M á c u n y l Filmszínház: fél 4, ne- tiam" hozott Ítéletet hétfőn a ' népbiró- védő azon érvelését, hogy dr. Molnárt
ság Kiss Ernő-tanácsa. Novobáczky az ügyben a NOT felmentette, tehát
gyed 6 és 7 órakor : KA v i r á g .
Belvárosi Mozi: fél4, V*b, 7 órakor: ügye a 'volt szentesi főispán politikai Novobáczky is felmentendő, Kiss tabűnügyének mellékhajtásaként került a nácsvezető nem lette magáévá, mondViki"** alkoayat.
elé. Molnár Imre főispán, ván, a NOT — enyhén szólva tévedett,
jvorzo MOZI; tei 4, V*6 és 7 órakor. népbiróság
akit annakidején azzal vádoltak, hogy amikor azt mondta ki, hogy a zsidó
Csárdás-királynő,
munkaszolgálatra hivott be zsidókat, munkaszolgálatra történt behivás azonos
áfnaeum zárva.
ugy védekezett, hogy a többi közt pél- volt 1942-ben a katonai szolgálatra törSomogyi-könyvtár nyitva 8-tól est* dául dr. Wellis 52 éves .szentesi ügyvé- tént behívással. A munkaszolgálatra
t *rtís
t-nnámM det Novobáczky biztatására hivatta be. történt behivás a zsidók ellen irányuló
egyetemi könyvtár ayttva 8-től dél- Novobáczky eilen igy demokrácia el- durva intézkedés volt s aki az ilyen
« t u 4 óráig.
lenes törekvések céljait szolgáló adat- behíváshoz adatott szolgáltatott, bűnösszolgáltatás miatt indult meg hivaiái- nek tekintendő.
SZOLGÁLATOS
ból az eljárás. A népbiróság a- MolnárMárai Pál -rrépügyész az ítéletbe beGYÓGYSZERTÁRÁK:
féle bünügyi iratokból igazoltnak lát- lenyugodott, a távollevő vádlott védője
Borbély őrök,, bérlő Ugry István Ti- ta az adatszolgáltatás tényét és ezért fellebbezést jelentett be.
me, Lajos-körut 20, Frankó Andor Dugonics-tér 1, dr. Kotais J. Endrén* Főidőid vea u. 27, Zakar örök. K. Mátbé M., Vasárnap délután egynegyed 2 ó r a k o r a V a s u t a s - s t a d i o n b a n
Víiéría-tér 1.
—oOs—
—. Időjárásjelentés. Várható időjáNB I. bajnoki mérkőzés. Jegyek elővé elben a kiadóhivatalban válthatók.
rás csütörtök estig: Mérsékelt keleti,
délkeleti szél. Több felhő, helyen— Felhívás az MNDSz vezetőség'
ként köd. a hideg tovább tart. tá— Házasság. Ifj. Komócsin Mihály,
volabbi kilátások: Borult, ködösülő, tagjaihoz. A karácsonyi segélyakció a szakszervezetek helyettes titkára és
2—3 nap múlva havazás és a fagy J befejező lebonyoliíására az MNDSz Szirovicza Ilona házasságot kötöttek.
gyengülése valószínű.
( értesiti a kerületeit, hogy a pénteki
— Rehabilitálták Magyar László re— Miután a munkanélküliség teküz' vezetőségi ülés helyett csütörtökön
'déiulán
négy
órakor
lesz
vezetőségi
gényét.
jelentettük, hogy
Magyar
désére kiutalt összeg elfogyott Róna
Béla városi pénzügyi tanácsnok csü- ülés, a szövetség Tisza Lajos-körut László, az ismert szegedi iró rehatörtökön Budapestre utazott, hogy 57. számú helyiségeiben. Az ügy fon- bilitációs kérelmet terjesztett a szeaz iljetékes minisztériumtói a tovább; tosságára való tekintettel kívánatos gedi törvényszék elé, melyben kérte
az 1942-ben elkobzott Sziklasír ciszükséges összeg sürgős megszava- a pontos megjelenés.
mü
regényének rehabilitálását. A kézását és kiutalását kérje.
— Az MKP Belváros II. pártszer" (
relemmel szerdán foglalkozott a sze— éOö szegedi gyereknek ad ruha- vezet vasárnap megtartott kulturelő- | gedi törvényszék Szaki-tanácsa. A
segélyt karácsonykor az
MNDSz. adásán szerepeltek: Kertészné Kain tanács megsemmisítette a törvényMitit már jelentettük, az MNDSz or- Ka'.ó Rachmaninov, »Cisz moll« pre- } szék és tábla elkobzást elrendelő dönszágos akciót kezdeményezett a sze- lüd zongora száma; Láng Etelka Csaj- tését és megadta az engedélyt a Szik1
génygyerekek karácsonyi felruházá- fcovszky Templomban, Orosz dal ís • lasír terjesztésére. A
törvényszék
sára. a gyűjtés már befejeződött 'népi dal zongoraszáinai;; Márki Ju- Szaki-tanács most
megállapította
Az összegyűjtött pénzért az MNDSz 'lia Bohém élét, Mimi ária és Hubai azt, hogy nem tartalmaz a könyv
fáradhatatlan asszonyai Budapesten ' Cyenonai hegedűsből Madárdal! éne- izgatást és egyetlen hívőt sem tánflaitelláruí vásároltak, ami már meg kelte, zongorán .kísérte Láng Etelka, toríthat el felekezetétől, vagy vallája érkezett Szegedre, "értesülésünk Kenderesi Szabó Mihály, énekszámai: sától.
szerint mintegy őOÖ gyerek részésül ' M»tt inat a, Bokrétát kötöttem, Liiíom— Hazaárulás miatt kivégezték Juruhasegélyben, amit még a hét fo- ' száll és Lehár Vágyom egy nő után,
lyamán kezd szétosztani az MNDSz [zongorán kísérte Kertész Mária. A goszlávia leggazdagabb iparbáróját.
kuliurdélután keretein belül bemuta- Báró Gufmann Viktort, Jugoszlávia
vezetősége.
jfott orosz kutturfilmet, a Május 1. egyik leggazdagabb nagyiparosát, a
— MA: dr. Osváth Tibor előadása
cs népi táncokat Mátyás főhadnagy hatalmas Gutmann-féíe faipari cég
az Ujságirőotthonban. Ma délután fél
bevezető beszédével együtt a között- fejét a zágrábi népbiróság a néme6 órakor az Ujságiróoithonban Ciáriség állandó feltörő tapsai hálálták tekkel való együttműködés és hazadös Sándor elnök bevezetésével megárulás ciinén, halálra ítélte. Az Ítéletet
| meg.
i
nyílik a Szegedi Újságírók Szabadgolyóval hajtották végre.
egyeteme. Az első előadást dr. Os- | — Megerőltette magát a NOT.
— Hadifogolyszolgálat. A moszkvai
váth Tibor szerkesztő tartja »Szegedi Dettre (üittrich) István volt szegedi
közigazgatás a sajtó szemüvegén ke- 'számvevőségi főtanácsost, aki mene- rádió utján az alábbi magyar hadiforesztül cimmel. Vendégeket szívesen külés közben Kőszeg nyilas polgár- goly üzeni, hogy egészséges, jól érzi
lát az otthon vezetősége. — Decem- mestere volt, a szegedi népbiróság magát, szeretettel köszönti hozzátarber 20-án délután 4 órakor a Szilvesz- a mult évben háborús bűntett miatt tozóit és kéri mielőbb írjanak a köKraszmj
teri rendező bizottság ülése. — De- 2 évi börtönbüntetésre ítélte. A NOT vetkező cimre: Moszkva,
Kreszt
Pocstovij
Jascsik
299,12.
Szeezt
a
büntetést
két
és
fél
évre
emelte
cember 21-én este 8 órakor klubvagő István S'/egő Péternek Szeged®
C8#r,u — December 22-én 5 órakor fel.
Alsóközpont.
a női tagozat tánccal egybekötött
—
Hatvan
tonna
szenet
kap
a
Han.
műsoros ismerkedést délutánja. Házi— Fiatalkoruakból álló betöröbznasszonyok: P. Radnóthy Éva, Gánifos gya-hütőház. A Hangya szegedi hű- da felett Ítélkezett a törvényszék. A
Sándorné, dr. Kertész Béláné, Ma- tőház*, amely külföldi baromfiexpor- szegedi törvényszék
Szálai-tanácsa
gyar Lászlóné. A vezetőség ezúton íot bonyolít le, pillanatnyilag ott tart, előtt kedden délelőtt egy fiatalkohogy
nem
tudja
a
levágott
baromfit
hívja meg az otthon férfi tagjait.
tartósítani, mert elfogyott a hűtés- ruakból alakult betörőbanda állott.
— Hozzávetőleges becslés szerint hez. szükséges szene. Pálfy főispán Horváth László, Rernáth László, vaa B-lista revízió során a közalkalma- közbenjárására az Anyag- és Áriűva- lamint három fiatalkorú társuk és a
zottaknak 6 - 8 Százalékát
veszik tal most hatvan tonna szenet utalt ki még szökésben lévő két leány Szegeden betöréseket követett el az össze}.
a Hangya-hűtőháznak.
vissza.
Az egyik Szél-utcai lakásból például
több mint 10.000 forint értékű ruhaneműt raboltak el ügyesen összejátszva. A bíróság Horváth Lászlót
2 évi fegyházra, Bernáth Lászlót 1
évi börtönre, a fiatalkorú bandavezér: 1 évi fogházra ítélte. A többi
fiatalkorút javítóintézetbe utalták. Az
orgazdák közül Tóth Margit sándorMinden régi és uj előfizető 1 Ft-ért
falvi lakos 2 hónapi fogházzal, Hajas
kapja meg k i•h o r d ó i n k utján
István szegedi lakos pedig 1 és fél
hónapi fogházbüntetéssel úszta meg.
A naptár színes naptárrészt, érdekes elbe* A 45 éves Sandberg-cég (Szészélést, tanulságos ismertető cikket, verset,
chenyi-tér 17.) közli, hogy raktáron
sok praktikus tudnivalót tartalmaz.
T
tart orvosi műszereket, optikai cikkeket, fényképezőgépeket, kötszereket,
A naptár u t c a i árusítási á r a 2 Frt.
v
amiinek árát 35 százalékkal leszállítottam. Kérem mielőtt vásárol, keresse
Viszonteladók előjegyzését a Délmagyarország kiadófel cégemet, meggyőződhet olcsó árahivatala elfogad
imról.
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NAPTÁRA

Minden szentnek
maga felé hajlik a keze — mondja a
közmondás s igazat ad neki az, aki a
központi
egyetemen
kifüggesztett
UNRRA-segéi yezei.tr k névjegyzékét tanulmányozza. Egyetemi és . főiskolai
hallgatókról lévén szó, a SzEFI (Szegedi Egyetemi és Főiskolai Ifjúság) nevét viselő egyik egyetemi ifjúsági egyesület intézte a segélyezést. Meg is látszik rajta. Csak futó pillantást vetettünk a névsorra s már láttuk, hogy az
egyetemi ifjúság érdekvédelmét kisajátító klikk benfentesei, adminisztrátorai
kapták a dolgok javát. Érdemes lenne
statisztikát készíteni, hányfélét kaptak
akik ehhez a szűkebb, (a kereszténységet ugyancsak hangoztató, de ugy látszik, gyakorlatban önzetlenül élni nem
tudó) társasághoz tartoznak,
Mi csak azon csodálkozunk, hogy
miért nem áll sarkára a többi, demokratikus egyetemi ifjúsági szervezet s
miért hagyja érdekeit ebek harmincadjára? Vájjon a jogászegyesület, a medikus kör vagy kivált a Móricz népi
kollégium diákjainak nincs szükségük
cipőre, ruhára?
Sürgős vizsgálatot kérünk az illetékesek részéről, hogy. kik osztották el igy
az UNRRA-adományokat.
Követeljük,
hogy a többi egyelem* diákszervezetet
is vonják be az elosztási a. hogy negsttk
a korrupt, tűznél melegedők, hanem á
valóban rászorultak is kapjanak az adományból
— se p. —
- Megkezdte működését a város
háziipari üzeme. Mint már jelentettük, a munkanélküliség enyhítésére
a város a munkanélküli asszonyok és
leányok részére háziipari foglalkoztató munkát ad, amelyre az újjáépítési minisztériumtól kapta meg
a
szükséges anyagi támogatást. Értesülésünk szerint a mai napon megkezdték a háziipari munkát Fekete Karoly,
üzemvezető irányításával. Miután a
múltban a községi éleimiszerüzemnck
volt már ilyen műhelye, a város felhasználta a községi élelmiszerüzem
szervezetét és annak keretéin belül
végezteti a munkálatokat.
kettős
célt ért el a város, egyrészt a tapasztalatok birtokában a munka nagyobb
területet" tud felölelni, másrészt pedig az Irányítás és értékesítés céljaira nem kell ujabb szervezetet fetáltitanu és igy jelentős- költség meg-,
takarítást ér el a város.- A háziipari
foglalkoztatás a város
közellátási
ügyosztályának Kezelésébe ment át.
m o z i
KSvirág
(Szovjet

filmbemutató
Moziban)

a

Belvárosi

A magyar-szovjet barátság szegedi
napjainak első megnyilvánulása komoly
művészi élmény volt. A Belvárosi Mo2i
bemutatta a Kömrág cimü, csodálatos
színekben pompázó mesefilmet. A lilm
témája egy ismert orosz népmesét választott, igazolva azt a művészi törvényt, liogy a maradandó nagy művészi
élményért" az igazi alkotónak a népi
élet és lélek mély megnyilvánulásának
mélyére kell leszállania. A Kővirág alkotói is a művészi élménynek ebből a
kiapadhatatlan, örök értékű fonásaiból
merítettek, amikor az eddig Magyarországon még soha nem látott fümszinkompoziciót a technikai és rendezői bravúrt bravúrt megdöbbentően harmonikus egységbe hozták a meghatóan finom mesével, a szülészek játékával,
melynek még a legkisebb epizódszereplője js jó értelemben vett sztárrá avanzsált. Az, hogy a film ai cannesi nemzetközi fiilmverseny első diját nyerte
meg — nem adja meg azt a rangot,
amivel az egész világ moziközönségének
ünneplése kitünteti. Az előadást Hegedűs TiTbor, a Nemzeti Színház főrendezőjének irodalmi n-ivóju előadása vezette be.

BELVÁROSI MOZI
1948 december 19. 20
csütörtök, péntek
MiUortorlődáa miatt csak 2 napig

VIHAROS
ALKONYAT

a budapesti Nemzeti Színház
nagysikarű állandó mősordarabja
L. Rachmanov müve filmen. Főszer.:

CSERKASZOV

Ezt megelőzi az uj
FRANCIA H I R A D Ó
Előadáséit kezdete: tél 4._1/«6 éa 7-kor.
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Szegeden játszák le
a SzAK—MTK mérkőzést

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR A JÉGKUNYHÓBAN
Szaloncukor
gyári é s
sajátkészítésű

Nagy az ötöm odahaza, ujjonguak Beesettek,
a gyermekű? papa, mama megen- angyalhaj,
gedte J é g k n n y h ó b a menjetek,
csillagszóró,
• Édes, színes és gyönyörű
Karácsonyfadíszek
szaloncukrot
Nagy
vegyetek.
választókban

Beszámoltunk arról, hogy 'a SzAK
és .az. MTK vezetői közöti ezen a héten
Nagy
tárgyalások folytak a mérkőzés 'pályakedvezmény \
váLas/tójpgán'ak felcserélése tárgyábrn.
Áz MTK ugyanis mivel téli portyára
indul, kérte a pályaválásztójog felcseViszonteladók részére n a g y b a n i
árak!
rélését. Ezek a tárgyalások mint a Délmagyarország
munkatársa
értesült,
szerdán este befejeződtek és a SzAK
Az orvosi szakszervezet felszólítja
p a e t 1 i i e 1
vezetői hogy a SzAK szurkoló'óboráazokat a kartársakat, akik eddig a
nak kedvezzenek, megtagadták a kérés
teljesítését. Ezek szerint vasárnap mégis
testületi adóátaláuyközösségbe nyilPártnapok a kerületi és üzemi
lesz NB bajnoki mérkőzés Szegeden.
vántartva nem voltak, hogy január
szervezetekben
Egyébként Hernádi meggyógyult -és máil-ig a szakszervezet helyiségében e
részt is-, veit a szerdai edzésen. Biztató December 19, csütörtök;
vérrel jelentkezzenek. Kartársak, akikmozgását látva bizonyosra .vehető, hogy
Város, 5 óra, Dénes Leó
ar MTK elleni együttesben már játRendőrség, fél 5, dr. Serley Sándor nek kokszra van szükségük, színién
szik. A csapatot a péntek esti szakoszGyufagyár, 3 óra, Erdős János
jelentkezzenek a szakszervezet helyitályi ülésen állítják össze.
Lippai, 3 óra, Berár Demeter
ségében igénylés céljából. A vezeKonzervgyár, 2 óra, Perjési László
tőség.
Dohánygyár, 3 óra, Kövi Béla
Az SzMTE birkózók idénynyitó vaUjszegedi vasút fél 4, dr. Bánkfalvi
csorája. Az SzMTE birkózó szakosztá- Gyula
lya szombaton este 7 órakor farija
Kotrótelep, 3 óra, Komócsin Zoltán
R Á D I Ó
idénynyitó vacsoráját a Posiásotthon- December 20, péntek:
ban, melyen szivesen látnak minden
Postások, 4 óra,, dr. Viola György
CSÜTÖRTÖK, december 19
sportkedvelőt. Vacsorára jegyet igéVizmü'.elep, fél 3, Bedő Kálmán
6.30; Falurádió. 6.45: Reggeli torna.
nyein: Szűcs Mihály szakosztályvezetőGázgyár
fél
4,
Berár
Demeter
7.00: -Hirek, műsorismertetés. 7.20: Az
nél Rendőrpalota II. emelet 23 és a
Köztisztasági telep, 4 óra, Simovics áttelepítési kormánybiztosság közleméPostásotihon gondnokánál.
Mihály
nyei. 7.30: Reggeli zene. 8.00: Mit ajánDecember 21, szombat:
dékozzunk karácsonyra. 8.15: OperettDorozsma, 6 óra, Koloszár Béla
részletek. 9.00: Az 1. honvéd kerületi
fél 7, Kovács Attila
zenekar .játszik. 10.00; Hirek. 12.00; Déli
S Z Í N H Á Z • M Ű V É S Z E T Szőreg,
ÜVÉ, 1 óra, taggyűlés.
harangszó, hirek. 12.15: Jazz. 13.00; ZeDecember 22, vasárnap:
nei torzképek. 13.20: Iskolai énekkarok.
13.40: Tudósprofesszor Hatvani. 14.00:
Kecskéstelep, 3 óra, Varga Pál
Hol vendégszerepel
Hirek. 14.10: Vöröskereszt-közlemények.
December 23, hétfő:
Lehotav Árpád?
Munkásszövetkezet, 4 óra, dr. Bánk- 14.20; Cigányzene. 15.00; Közvestité* a
Dolgozók Világlapja szerkesztőségéből.
falvi Gyula
A Szegedi .Nemzeti Színháznak a
15.15; Rádióiskola. 15.55: Müsorismerte.
Orion-bőrgyár, 3 óra, Varga Pál
szegedi újságokban megjelenő közleWinter-kefegyár, 3 óra, Simovics M. tés. 16.00: Hirek. 16.10: Jazzkedvelők iskolája.
16.30: Gyermekrádió. 17.00:
Szinház, fél 3, Erdős
ményei egyikéből nemrégiben azt ol* János
Párthiradó. 17.10; Vidám műsor. 17.40:
vastuk, hogy a színház teljes erővel
Petőfi világa. 18.00: Hirek. 18.05: KözR-gárdavezetők üzemekből és kerü- veti tó? az állami Operaházból. 19.10:
folytatja Shakespeare
: Szentívánéji
letekből
20-án
pénteken
fél
6
órakor
a
álom« című vígjátékának próbáit Lc- Kálvin-téri székházban értekezletet tar- A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság
hotav Árpád igazgató rendezői irá- tanak. Gárdaformaruhát mindenki hoz- műsora. 20.05: Hirek, sporthírek. 21.00:
Egy élő iskola. 22.00: Hirek oroszul.
nyításával. Ezzel szemben a buda- za magával. Megjelenés pártfegyelmi 22.10:
Hirek. 22.30: Műsorismertetés.
pesti1 lapok azt írják, hógy Lehotav terhe mellett kötelező K. R. G. V.
22.35; Vöröskereszt-közlemények. 22.45:
Csütörtök délután 5 órakor a Kál- Orosz tánczene, BBC-tánclemezík. 23.10:
a fővárosba érkezett és a Vígszínszékházban összaktiva ülés lesz 23.20: Hirek franciául. 23.30: A francia
házban, illetőleg annak kamaraszínhá- vin-téri
a kerületekben, üzemekben és tömeg kÖVetség ajándéklemezei.
zában a Pesti Színházban lép fel szervezetekben dolgozó elvtársak réBudapest II.
és már próbálja is Kolozsvári Grantl- szére.
20.00: Keringők. 20.30: Rádió szaSzombaton délután 4 órakor pedapfcrve Emil! darabját, amelynek' főgógus -aktíva ülés Kálvin-tér 6. szám badegyetem. 21.00: Hirek. 21.15: Jazz.
szerepet vállalta, Ugyanekkor azt ol- alatt.
22.15; Filmcsillagok kavalkádja..
vassuk a Hódmezővásárhelyen megCsütörtökön délu'.án 5 órakor ifjúAjándékozzon
jelenő sVásárhclv Népe« című lap- sági titkári értekezletet tartunk az
társunkból, hogv december 19-én a Arany János-utca 2. szám alatt. Minvásárhelyi színtársulat uj szezonjá- den üzemi és kerületi pártszervezet ifjúsági titkára tartozik megjelenni.
nak megnyitásán Lehotay Árpád Vásárhelyen vendégszerepel a Bánk
Kuli 24 forint
bánban. Arról is beszámol a lap,
Lehotawal együtt Petur Ilka, KaKelemen-u. 8, (Roval-szállónál)
marás Gyula, valamint Bakos Gyula
A famunkások szakszervezete dejs játszik a Bánk-bánban Hódmezővá- cember 19-én, csütörtökön délután
sárhelyen, sőt a vásárhelyi megnyitó fél 5 órakor vezetőségi és bizalmi
Hivatalos közlemények
előadásra átviszik Szegedről a Bánk- együttes ülést tart a szakszervezeti
lián ruhadíszletét és kelléktárát.
székházban. (Kálvária-utca 10.)
HIRDETMÉNY. A honvédség tagjaiAz érdekes produkció amikor LeA városi alkalmazottak
szabad nak igazolásáról szóló 24.300. eln. ig.
hotay Árpád egyidejűleg
idehaza szakszervezete felkéri a tagjait, hogy biz. 1945. sz. H. M. rendelet 11. szakasza
igazgat és rendez Budapesten, meg akik tagdíjhátralékban vannak, tag- értelmében közhírré teszem, hogy a
honvédség alább megnevezett tagjainak
Hódmezővásárhelyen vendégszerepel, dijaikat rendezzék december
2ó'-ig, igazolási ügyeinek tárgyalását a ker.
bizonyára nagy érdeklődést k'elt Sze- mért három havi' tagdij elmaradása parancsnokság épületében földszint (Tigeden.
után törölve lesznek 1947 január 1-tól sza Lajos-körut 97) a következő napokon fogjuk megtartani: 1947 Január
—oOo—
A fogorvosi szakcsoport felhívja 2-án délután 4 órakor: Draskóczy János
Szkiházayatás a Munkás Kultarszö- azon kartársakat, akik arany nap- ht. őrgv. Felsőközpont-Balástya 502,
Papp János ht! őrm. Szeged Zákányvetségben. A Munkás Kulturszövet- lóra előjegyzést tettek, hogy decem- utca
49, Geldvick Máidon ht. alhdigy
ber
19-én
délután
fél
C
órakor
az
orség 21-én, szombaton délután 5 óraSzeged, Mikszáth Kálmán-utca 13, Csonmegbeszélést ka István ht. főtörm. Újszeged, Braskor avatja ünnepélyes külsőségek kö- vosi szakszervezetbe
sói-utca 22, Bánki Károly ht. irn. örm.
zött uj ' színpadát a Szakszervezeti tartanak. A vezetőség.
A vendéglátóipart munkások szak- Szeged, Szentháromság-utca 24. BegaSzékház nagytermében
(Kálváró-u.
vári János ht. törm. Szeged, Tápéi-sor
10. sz.). Az ünnepélyes előadás ke- szervezete december 19-én, csütörtö- 30. Nagy Sándor ht. főtörm. Szeged,
retében szinrekerül Móricz Zsigmond kön délután fél 4 órakor taggyűlést Francia-utca 28. — 1947 január 9-én
Sári biró cimü 3 felvonásos színmüve, tart a szakszervezeti székházban (Kál- délután 4 órakor: Kersch Ignác ht. őrm.
f
Szeged, Csáktornyai u. 11, Fentnevea Budapesti Nemzeti Szinház műsor- vária-u ca 10.)
zetteket jelzett időre és helyre azon fiA
vegyiipari
munkások
szakszervedarabja a szegedi
kendet fonógyár
gyelmeztetéssel idézem meg. hogy ügyük
csütörtökön tárgyalását távollétükben is meg fogegyüttesének előadásában. A zenét zete december 19-én,
a gázgyár zenekara szolgáltatja. Az délután 4 órakor vezetőségi ülést juk tartani és hogy igazoltatásukkai
honvéd kincstárral
székházban. kapcsolatban a
ünnepi "beszédet Komócsin Mihály és tart a szakszervezeti
szemben semmiféle költségmegtéritési
(Kálvária-utca 10.)
Dénes Leó polgármester mondja.
követeléssel elő nem állhatnak. FelszóAz élelmezést munkások szakszer- lítok mindenkit, aki az igazolás alá
vezete december 20-án, pénteken dél- vont személy olyan magatartásáról tud,
a magyar nép érdekeit sértették,
után 4 órakor vezetőségi ülést tart mely
v-agy sértik, hogy ezt és az erre vonata szakszervezeti székházban (Kálvá- kozó bizonyítékokat az ig. biz. elnökéria-utca 10.) Megjelenés kötelező.
nél (Tisza Lajos-körut 97, földszint)
avagy a tárgyalás napján szóban a bikarácsonyra
zottságrak bejelentse. Figyelmeztetem
12 havi részletfizetésre már
a bejelentőket, hogy Írásbeli bejelentést csak akkor vehetek figyelembe, ha
most vásároljon
a bejelentő nevét, és a pontos lakcímét
is közli. Szeged. 1946 .december 16-án.
M A R K O V I C S
A | A C könyvödet,
Przibislawszky Ferenc sk., ig- biz. elH J O J Oroszlín-u.8.
IjÜ nök.
műszaki üzletéből.
_

töltőtollat

Szakszervezeti hirek KELLER töltőtollüdet

Rádiót,

varrógépet

Ami nincs a kirakatban,

megtalálja a? őMen,

Közellátási közlemények
Gyufa ára. A 10. sz.
»Csáladi
Szikra Gyufa?' — legalább 432 szálat
tartalmazó — fogyasztó) ára dobozonkiut 1.80 Frt. A tegnapi lapokban közzétett dobozonkinti 18 filléres
ár téves közlésen alapult
Polgármester.

Nyílt-tér*)
Kiskorú fiamért, Csala Ferencért
semmi néven nevezendő felelősséget
nem vállalok..
Csala János
Újszeged, Csíki-utca 8.
*) E rovatban közöltekért sem a szerkesztőség sem a kiadóhivatal felelősséget
nem vállal.

Férfiruhák

és télikabátok olcsón eladók
és egy áramfejlesztő dinamó
eladó. C s e h ó , Rttila-utca 8.

Apróhirdetések
FÖzÖ mindenest jó bizonyítvány:
nyal felveszek. Fodor. Kölcsey-utca 4,
I. 1. Jelentkezni 12—2-ig.
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KERÉKPÁR- kitűnő állapotban eladó. Tábor-utca 3, III.. 9.
KÉT télikupszár eladó Újszeged
Kállay-fasor 66.
FEKETE női télikabát perzsával díszítve, vékony alakra eladó. Kálváriasor 16, első kapun I. e. 4.
ELADÓ 9 'kéthónapos malac Tápé,
Dózsa-ut 114.
VARRÓGÉPEK
szabóiparosoknak
teljesen jó állapotban eladók. Bővebben
Singer varrógép rt-nél Kárász u. 1. sz.
alatt.
«
UJ fekete vásutasköpeny, 43-as vadászcipo, fényképezőgép,
faszóbrászffiKfszám eladó. Szent György-utca 4.
III. emelet 6.
FECSKE-utca 5. számú uj adómentes magánház szabadkézből eladó.
BELVÁROSBAN egy forgalmas vendéglőnek és kocsmának alkalmas üzlet
eladó. Jelige; Forgalmas.
RÁDIÓK 2+l-esek karácsonyra már
90 forinttól kaphatók. Rádióüzlet Szentháromság-utca 15.
»
ELADÓ 125-ös DKV kifogástalan, 10
mázsát biró gyümölcsszállitó kocsi, 50
és 100 kilós mázsa. 1 pultmérleg, egy
csónakos varrógép. 2+1-es Standard
rádió, egy prima báránybéléseá bőr motoros kabát sürgősen és olcsón. OcsJcó
István Kjíkundorozsma Rákóczi u. 1.
LACZKÓ órás és ékszerész Kárászutca 14. Keresek kar- és zsebórákat
(vekkert is) ezüstöt, briliáns ékszéfeket magas áron. Nagy óra- és ékszerjavirtó műhely.
BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT. tőmegbéÍv eget veszek. 'Árjegyzék e kirakatban.
Falus bélyegüzlet Iskola-utca 28. fogadalmi templomnál.

[

KOLONVICI

I

BÉKEBELI anyagból készült hálószobabutorokban nagy választék". Spitzer Sándor asztalosmesternél Margitutca 12.
BUDAPESTI müstoppoló beszövése
Kifogasxaianok. SzoHü árak. Koron iatca 5. 6zám.
CUKRÁSZÜZLET nyitásához ' (Kárász-utcán) tőke hiányában társat keresek. Elsőrendű szakember, jeligére.
ELADÓ ingatlanát és vételi szándékát jelentse be a Halász ingatlanirodának (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a bútorozott szobáját és lakásbérleti szándékát is.

Félelős szerkesztő: G A R D O S S A N D Ó S
Felelős kiadó: K O N C Z L Á S Z L Ó
Kiadja;
HÍRLAPKIADÓ

KFT

Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerkesta
tőség (este 8 órától): 67J
Kiadóhivatal: Kárász-utca B
Telefon: 325
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMXS7

