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res erőinek legfelsőbb parancsnokává i sültek a Szovjetunió népei a német ísEzután SzéHg Imre a mentelmi biés a Szovjetunió honvédelmi miniszíc- I siszta hódítók leverésére a Honvédő zottság előadója ismertette a menrévé. 1943-ban a Szovjetunió marsallja,) Háború napjaiban. Sztálin napjaink
Vidovits
Joszif Viszarionovics Sztálin (Dzsu- 1945 junius 24 óta a Szovjetunió gene- Leninje, Sztálin nevével kapcsolja ösz- telmi bizottság jelentését
gwsvili). Lenin- müvének, nagy folytató- ralisszimusza.
) sze a szovjet nép jelenét, jövőjét, ösz- Ferenc mentelmi megkeresése ügyéja és a Szovjetunió népeinek vezére,
ben. A bizottság
javasolta, hogy
A nagy Sztálin vezetése alatt egye- j szes vívmányait és győzelmét.
1879 december 21-én született a gruziai,
Vidovits Ferenc mentelmi jogának
Gori városában. Apja paraszti szármafelfüggesztését a házi őrizetbevétel
zású munkás volt.
helyett előzetes letartóztatásra ter. Sztálin már 15 éves korában csatlajesszék ki. A nemzetgyűlés a javaslakozott a forradalmi mozgalmaiéhoz.
189S-tól lSCO-ig marxista munltáskört'
tot vita nélkül elfogadta.
vezetett és a „Messzame-Dasszi néven
.ismert Graz szociáldemokrata szervezet
Az elnök közölte, hogy a vallásfotradalmi marxista szárnyának élen V i d o v i t s F e r e n c mentelmi jogát f e l f ü g g e s z t e t t é k — A n e m - és közoktatásügyi miniszter a paraszt
z e t g y ű l é s ü l é s e z é s e i t bizonytalan időre elnapolta
élit. 1901-ben válik hivatásos forradalés munkáss/ármazásu szegény és temárrá. Mint ilyen, alapította meg Déi(Budapest, december 19.) A nem- csolatos átiratát.
hetséges gyermekek kollégiumi neKaukáz.us forradalmi szervezeteit, amelyek Leninnek és „fszkra" cimü lapjá- zetgyűlés csütörtök: ülését Kéthly
A miniszterelnök azt javasolta a veltetésének biztosításáról szóló törnak politikáját támogatták.
Anna alelnök nyitotta meg. Bejelen- nemzetgyűlésnek, liogy a 155. sza- vényjavaslatnak napirendről való leSzibériai száműzetése idején 1903- tette, hogy a köztársaság elnöke a
kaszra vonatkozó elnöki észrevételt vételét kérte. A nemzetgyűlés ehhez
bari érintkezésbe lépett Leninnel. A
Bolseviki Párt 1905. évi finnországi, szövetkezek törvényjavaslattal kap- tegve magáévá és a 155. szakaszt a hozzájárult.
tammerforsj konferenciáján találkozott csolatos észrevételeit a 155. szaka- szakminisz er szövegezésében fogadA napirenden több tárgy nem lévele először személyesen. Az 1905—19C7 szon kívül a 189. szakaszra is kiter- ja el, a 1S°. szakaszra vonatkozó észévi forradalom idején a délkaukázusi jesztette és. kéri, hogy a nemzetgyűvén az elnök javasolta, hogv a karárevételt pedig ugy kéri tudomásul
boisevild munkások és parasztok forracsonyi ünnepekre való tekintettel a
dalmi harcát vezette. Hiven követte Le- lés ezt is tegye megfontolás tárgyá- venni, hogy megfelelő előkészítő tár- Ház üléseit bizonytalan időre nanin szervezési és taktikai tanításait, ra- vá. A 189. szakasz napirendre tűzése gyalások után ennek a szakasznak
gyogóan továbbfejlesztve okét. Kérlel- iránt később fos előterjesztést ten- a kérdésével a nemzetgyűlés később polja el. A nemzetgyűlés igy határozott.
hetetlen harcot folytatott a merisevikiek, anarchisták és a marxizmus más ni. A nemzetgyűlés tudomásulvette a foglalkozzék.
Mivel hozzászóló nem volt, az elellenségei ellen. 1907-től 19:0-ig a bol- bejelentést, majd Nagy Ferenc miVégül Kéthly Anna alelnök
a
sevikok bakui szervezetének forradal- niszterelnök emelkedett szólásra és nök a vitát bezárta, majd a nemzet- nemzetgyűlés tagjainak boldog karámi munkáját vezette.
ismertette a köztársasági elnöknek a .gviilés a szakaszt a javasolt mődosi- csonyi ünnepeket kívánt és az ülés
1912-ben Sztálint a Bolseviki Párt szövetkezeti törvényjavaslattal kap- itással fogadta eL
befejeződött.
központi bizottságának tagjává választották és átvette az oroszországi forradalmi mozgalom közvetlen vezetését,.
A csendőrség és a rendőrség szüntelenül üldözte Sztálint. Nyolcszor tartóz,
látták le és hétszer száműzték. Hat alkalommal sikerült megszöknie a száműzetésből.
Az 1917. évi februári forradalom
után szabadították ki utolsó száműzeUjabb bizonyítékok a csehszlovákiai magyarüldöztetésekről
téséből. Petrográdba ment. ahol a Bolseviki Párt központi bizottságát és petAngol laplttiásltő msgeeaditő helyszíni jelenlése a magyar-csehszlovák határról
rojtrádi szervezetét vezette és a ,.Pravd á i t (Igazság) adta ki.
1917 májusától Sztálin tagja, a párt
(London, december 19.) A Iondoni folytattam. Ha elbeszéléseik megfelel(Budapest, december 19.1 A Mapolitikái irodájának és központi bizottTimes bécsi különtudósitója írja: A nek a valóságnak, akkor az, ami a hapvajország
és
Csehszlovákia
közöttt
ságának. 1917 augusztusában személyemagyar
külügyminisztérium
közle- táron tul Szlovákiában történik,
nasen vezette a hatodik pártkongresszus létre'ött népcsere egyezmény végre- ményt adott ki a szlovákiai magyarok gyon csekély mértékben
különbözik
munkáját. Az 1917 októberi napokban hajtására megalakított vegyes
bi- deportálásáról. Károlyi Mihály, a ma- azoktól a deportálásoktól, amelyeket a
a felkelést vezető pártközpont élén ál- zottság decemberi ülésszakán a ma- gyar köztársaság volt elnöke pedig sze- németek a háború alatt vittek
végbe.
lott. Leninnel együtt lelkesítette a némélves levelet, intézett Benes elnökhöz A tudósító különösen Putnok községgyar
tagozat
felkérte
a
csehszlovák
pet a Nagy Októberi Szocialista Forraebben a kérdésben. A délszlovákiai nm~
folytatott vizsgálatot. Több magyar,
tagozatot, hogv mutassa be a cseh- gvarsás deportálása az utóbbi napokban ben
dalomra.
ral beszélgetett, akiknek elbeszélését
1917-iől 1923-ig Sztálin volt a nem- szlovák kormány az egyezményben a magyar sajtóban élénk felháborodást írásbeli tanúvallomások is megerősítik.
zetiségi ügyek népbiztosa és 1919-től vállalt kötelezettségei teljesítésére ki- keltett.
Az angol lap munkatársa szerint vilá1922-ig a munkás-paraszt ellenőrzés adott utasításokat. Miután a csehAbból a célból, hogy meggvőzödiék gos. hogy a határ másik oldalán cseh
népbiztosa. A polgárháború ideién Leróla. vájjon ez. az egyhangú felháboro- terror uralkodik. Azoknak száma, akik
ninnél' együtt állította fel a Vörös Had- szlovák tagozat a rendeleteket és in- dás ténvle? indokolt-e vagy csupán a pddic Magyarországra át tudtak szöksereget és megszervezte az orosz fehér- tézkedéseket bemutatni nem tudta, magyar sovinizmus uj formában törlé- ni. 2055. de valószínű, ezeknek a száma
gárdisták és a külföldi beavatkozók el- magvar részről az adatok tömegével nö újjáéledése — ; rja az angol tudó- még szaporodni fog, mert olyan hirek
leni harcot. 1922-ben a Bolseviki Párt i tarolták, hogv a csehszlovák ható-, sító —. a mult vasárnap utazást tettem teriedtek el, hogy Csehszlovákia az
központi bizottságának főtitkárává váa Budapesttől 240 kilométerre .északke- egész magyarságot deportálni akarta a
lasztották s mind a mai napig betölti sápok nem tartották be a vagyonel- letre fekvő határvidékre, ahonnan de- magvar határvidékről — fejezi be tudóezt a tisztséget. Lenin halála óta a Te- kobzás felfüggesztésére tett Ígéretü- portálásról szóló híresztelések ét keztek sítását a Times.
riin kijelölte uton vezeti tovább a Szov- ket, nem fizették ki a szociális se- Sok magyar menekülttel beszélgetést
jetunió népeit.
gélyt és megkezdték a magyarság
Sztálin Irenin hü tanítványa, leg- s.étteleoitését. Mindezekre vonatkoközvetlenebbül munkatársa és barátia.
A Szovjetunió egész, nemze: gazda- zóin a magvar tagozat csehszlovák
ságának szocialista alanokon való újjá- dokumentumokat mutatott be. A vaépítésének ugvancsak Sztálin a szellemi gyonelkobzásra vonatkozólag hivatkezdeményezője és szervezői?. Sztálin kozóit a szlovák belügyi megbízott
vezetésével a Bolseviki Párt és a Szovjetunió alkotó néne hatalmas szocialista november 16-án kiadott rendeletére,
Szeged város fedezni tudja b u r g o n y a s z ü t t s é g ' e f é f
ipari állammá fejlesztette Oroszorszá- amelyben maga beismeri, hogy
a
got, biztosította a kollektív mezőgazda- szlovák hatósápok a magvarok va(Szeged, december 19.1 Csiiíörtö- nyes legyén az akció. Miután ez a
sás győzelmét és felépitette
szovjet gyonát az egyezmény ellenére elkoállam legyőzhetetlen véderejét.
kön délelőtt a városi kisgyűlés ülé- terü'et közlekedési szempontból a péSztálin a Szovjetunió fegyveres erői- bozták. Magvar részről rámutattak sezett Pálfv Gvörgv főispán elnök- csi MáV üzletvezetőség területéhez
nek szervezője. Felépítette a Vörös Had- ugyancsak szlovák dokumentumokicai léjével.'A tárgysorozat mindössze 13 tartozik, ujabb nehézségek merültek
s?reset, gondoskodott elsőrangú 'ege- arra, hogy a közmunkarendelet ürüfel. amennyiben a MAV csak nyirekkel és felszereléssel való ellátásáról gye alatt a szlovák hatóságok meg- pon'ból állt.
Dr. Simon István t. b. tanácsnok tott vagont akar adni, ez pedig azt
és a tisztikart az önmagaalkotta baladó
haditudomány elvei szerint képezte ki, kezdték a magyarok széttelerwtését. ismertette a város buroonvaeüátásí- jelentené, hogy a burgonya megbizottság nak problémáját. Bejelentette, hogv fagyna. A kisgyűlés Ugy határozott,
Igy Sztálin a Vörös Hadsereg nagy stra- Kérték, hogv a vegyes
tégája és vezetője.
ügyrendi
szabályzata
értelmében Szabolcsból a városnak 24 vagont hogv rövid uton megkeresi a polgárA szovjet nép Sztálint választotta s álljanak ki helvszini vizsgálatra és
első képviselőjének a Szovjetunió leg- állapítsák meg- a tényeket. Szlovák utaltak ki, amiből eddig 8.5 vagon mestert és közbenjárását kéri Gerő
felső tanácsába. Háromszor tüntették
burgonya érkezett a városba. Ezen- közlekedésügyi miniszternél, hogy a
ki a Vörös zászlórenddel. Hatvanadik részről ez elől kitértek és ugyan- kívül Somogy és Tolna megyéből MAV csukott vagonokat adion a szeszületésnapján, a Lenin-renddel egvütt, csak nem voltak' hajlandók kielégítő utaltak ki a városnak 50 vagon bur- gedi burgonya részére. Dénes Leó
megkapta a „Szocialista Munka Hősé" választ adni az alapkötelezettségek
gonyát, a begyűjtés már folvik. A már is összeköttetést keresett Gerő
cimet is.
teljesítése ÜPvében. Ezért a magvar közellátási minisztérium külön kor- Ernővel és minden remény megvan
1946 május 6 óta Sztálin a Szovjettovább mánybiztost küldött ki a burgonva rá, hogy a szükséges csukott vagonounió minisztertanácsának elnöke. A tagozat bejelentette, hogv
Honvédő Háború első napjaiban Sztá- tárgyalni nem tud és a magvar kor- összegyűjtésére, a szegedi közellátás kat a város megkapja. Ezenkívül kilint nevezték ki az Altami Védelmi Bi- mányfői kér további utasításokat.
is kiküldte embereit, hogv eredmé- utaltak még a városnak 30 vagon
zottság elnökévé, a Szovjetunió fegyve-
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A Magyar Kommunista Páti iavaslaiára
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burgonyát Baja környékéről,
amiből eddig 11 vagon érkezett Szegedre. Ha a közlekedési nehézsége(Budapest, december 19.) A közellá- kás doboz, 59.281 kiló só vidéken félkiket leküzdi a város, ugy remény van tási minisz'.er a karácsonyi ünnepek lós fejadaggal, 132.800 kiló szaloncukor
helyett kiváló minőségű
rá, hogy burgonyaellátásunk zavar- alkalmával a következő rendkívüli élel- negyed—félkilós* fejadaggal, 1700 zsirmiszerjuttat ásókat rendelte el a dol- sertés az üzemeknek átlag 1 kilós fejtalan lesz.
i ,
gozók részére:
adaggal csak a dolgozóknak. 290.000 10 „ F R E 6 0 L I " fahéjpótló
A tárgysorozat első két pontja az
212.968 kiló liszt az ipari üzemek, dekás húskonzerv a közüzemeknek, 25
nagykereskedőknek is ereMKP beadványai voltak. Az
első MAV, posta, közüzemek dolgozóinak vagon rum, 30 vagon brandi és likőr
deti gyári árban
fél-félliter
fejadagokkal.
és
a
közalkalmazottaknak
félkilós
fejpontban az MKP kéri, liogy a váadaggal, 505.809 kiló cukor az ipari üzeA közellátásügyi miniszter a fentieros feliratban forduljon a kormány- méi? MÁV, posta, közalkalmazottak,
ken kivül 30 ezer citromot oszt ki inzathoz a város faeliátásának ügyé- bányák és rendőrség részére 1 kilós fej- gyen a gyermekmenhelyeknek, kórháben. A kisgyűlés ugy.
határozott, adaggal, 78.947 kiló zsiradék a vidéki zaknak és az inséges gyermekek között.
hogy a polgármestert bízza meg a dolgozóknak 40 dekás, családtagoknak Kiegészíti ezeket a karácsonyi juttatá- Gserzy M.-u. 3. — Kárász- u j 10
20 dekás fej-adaggal, 130 ezer doboz húsa karácsonyi zsir- és hüvelyes
felárat elkészítésével és kéri a kor- konzerv a vidéki ipari üzemek és bá- sokat
adag.
mányzatot a faellátás körüli támo- nyák dolgozóinak fejenkint egy 34 deTamási Áron lesz
gatására. A második pont szerint az
a kultuszminiszter?
MKP indítványozza, hogy a város
(Budapest, december 19.)
Budaleérje a kormányzatot, hogy a ki Iápesti
lapértesülések
szerint
a
Nemzeti
iróltatásokat a téli hónapokra fügParasztpárt vezetősége megállapodott
gesszék fel. Koticz László ismertette
Egyórás nemzeii gyász az igazságtalan
ilélel miatt
abban, hogy a kormányban a kultusz*
a két előterjesztésre vonatkozólag az
(Athén, december 19.) Conats miA pánhellén bizottság Athénben tar- miniszteri tárcát továbbra is megMKP álláspontját. Dr. Kertész Béla
niszterelnökheiyettes
szerdán
c-ste
körtott
tömeggyülésén elfogadott határo- tartja és a lemondott Keresztury Demódosító inditványt terjesztett elő a útra indult Görögország északi határvi- zati javaslat
kifejezésre juttatta Görögkilakoltatások ügyében, amennyiben dékére. Az összes, politikai párt, a leg- ország nemzeti gyászát és kinyilvání- zső helyeit Tamási Áront, a nevesrámutatott, hogy első fokon a város- szélsőségesebb jobboldalitól a kommu- totta a görög nép tiltakozását a „Négy erdélyi költőt ajánlja.' A napokban
nak módjában áll a kilakoltatások fel- nistákig, egységesen résztvett abban az Nagy" külügyminisztereinek igazságta- pártközi értekezlet dönt a kitltuszmíegyórás gyászban, amelyet azért ren- lan döntése felett. A gyűlés küldött- niszteri' tárca betöltéséről és minfüggesztése, amennyiben utasítsák a deztek
szerte az egész országban, mert séget menesztett a szövetséges hatalmak
iakáshivatalt, hogy ideiglenesen szün- a „Négy Nagy" elutasította a Bulgáriá- athéni diplomáciai képviselőihez és den valószínűség szerint már karácson)* előtt megjelenik Tamási Árontesse meg a kilakoltatási végzéseket. val szemben bejelentett görög területi tiltakozó okiratot nyújtott át.
miniszteri kinevezése.
Ezen túlmenően pedig a kormányzat igényeket.
illetékes határozatok hozatalára. Serényi Árpád az MKP javaslatához
Szovjet építésügyi bizottság
módosító indítvánnyal élt, amennyiben előterjesztette, hogy a kilakolSzegeden
tatási végzéseket csak az egy- és
A haiadószellemü politikasokat letartóztatják
(Szeged, december 19.)
Érdekes
kétszobás lakásokra függesszék fel, a
(Isztambul,. december 19.) Az eddig az ilyen és ehhez hasonló intézkedések vendégei vannak Szeged városának,kisgyűlés mind a két módosító ja- letartoztatott személyek közölt van. a megtételét az ország többi részében is. Szovjet építésügyi bizottság
érkevaslatot elfogadta.
munkás-parasztszocialista párt vezetőriir szerint a török rendőrség a bal- zett Szegedre, a szovjet közmunka-,
je, továbbá két ismert 'izmiri szeméiy. oldali pártok ellen indított hajszájának ügyi miniszter helyettesével az élen.
A kisgyűlés ezenkívül megalakította Az
isztambuli letartóztatottak, között közvetlen oka az a körülmény, hogy a
a löldbirtokpolitikai véleményező bi- néhány ujságiró és lapkiadó is van. Tö- török határon boigár gerillacsapatok
A szovjet küldöttség tanulmányozzottságot, ezenkívül kiegészítették az rökországi haladó* körökben nagy fel- tűntek fel. A török rendőrség Isztam- ta a város telepítési és építkezési
iskolaszékét, az üzemi szakbizottsá- háborodást keltettek a letartóztatások. bulban es Thrácia törökországi részé- programját. A polgármesteri hivagot és a szabadpátyán eltöltött idő A jobboldali lapok azonban sürgetik ben mintegy 60 embert tartóztatott ie. talban baráti megbeszélés volt, mely
beszámítására alakult
bizottságot.
alkalommal a küldöttek elismerésüket
Módosították a városi zálogház alap- Vasárnap délután egynegyed 2 órakor a Vasutas-stadionban
fejezték ki a mostoha viszonyok közt
szabályait. Ezenkívül a kisgyűlés hozis tervszerűen építkező városnak.
zájárult a város kérelméhez, amennyiben az adórészesedés százalékának NB I. bajnoki mérkőzés, jegyek, élővé.elben
kiadóhivatalban válthatók.
Pártközi b é k e készül
felemelését kérte a kormányzattól. A
karácsonyi segély
kiutalványozásakarácsonyra
hoz is hozzájárult a kisgyűlés. Több
SU év végéig jelentkezhetnek az ellenállási
(Budapest, december 19.) A koalíkisebb jelentőségű agy
tárgyalása
ciós pártők vezetői csütörtökön reggé)
mozgalom martirjaínak hozzátartozói nemzeti
után a főispán bejelentette, hogy a
9 órakor Tildy Zoltán köztársasági el- '
nőknél tanácskozásra ültek össze a kakormányzat intézkedett a
letiltott
gondozottaknak
rácsonyi páríközi béke megteremtése
háztartási szén helyére a lakosok
végett. Amennyiben a pártvezéreknek
(Budapest, december 19.) Rendelet figyelembevételével történik oly módon, sikerül a függőben levő politikai kérkokszot és briketet kapnak. A sze'a nemzeti gondozási dij összege désekben megegyezniük, ugy megjelegedi kereskedők már meg is tették a irja elő, nogy a nemzeti eüenáliá.-ú moz- nogy
galomban kifejtett tevékenység vagy arányban legyen azzal a jövedeiemmei, nik a közö3 békenyilatkozat Ha azonszükséges lépéseket, hogy a város a fasisztaellenes magatartás kövotkezie- ameryet az elhalt eietbeniéte esetében
a tanácskozás nem oldaná meg a
tehető leggyorsabban jusson hozzá ben az 1941 április 1. napját követő élvezne. Eddig mintegy 150 igényt meg- ban
függő
politikai kérdéseket,- ugy deklaidőkben életüket vesztett személyek állapító véghatározartot bírált síéiül a ráció helyett hivatalos jelentést adnak,
a szükséges tüzelőanyaghoz.
háo-amaradotiait nemzeti gondozásban népjóléti minisztérium és azt végső fo- ki a pártok.
A kisgyűlés tudomására
hozták kell részesíteni. A nemzeti gondozásra kon helybenhagyta. A nemzeti gondoa gondozási díjon falul kedmég, hogy a kormányzat ugy intéz- való igény megállapításához hiteitér- zottakat
vezmények is illetik az állami .vagy öndemioen
bizonyítani
kell,
hogy
az
elkedett, hogy december 15-ig vissza- halt szemely valóban résztvett az ellen- kormányzati alkalmazásnál .és a haszmenőleg leszállították 15 százalékkal állási mozgalomban, illetve olyan fasisz- nothajtó jogosítványok adományozásá- Demokratizálták a nyugdíjrendszert
taellenes tevékenységet fejtett ki. amely nál is. A nemzeti gondozási ügyek tára vízdíjakat.
miatt életét vesztette. -A nemzeti gon- gyalása még most is folyamatban van,
(Budapest,
december 19.) A hivadozási dij összegszerű megállapítása a de az igény bejelentésére megszabott
talos
lap
csütörtöki
száma kormány-*
•határidő
ez
év
végén
letelik.
Pfefffer Zoltán lemondott vértanúhalált had: utolsó jövedelmének
rendeletet közöl azokról az intézkedésekről, amelyek a minisztertanács(Budapest, december 19.) Mint a
tökön folytatta munkáját, hogy ki- mult pénteki határozata értelmében
Nem
tud
megegyezni
MTI jelenti: Pfeiffer Zoltán igazdolgozza az atom-bizottság elé ter- a nyugdijrendszert demokratizálják,
az atomeröbízottsag
ságügyi államtitkár lemondott állájesztendő jelentés végleges szövegét. illetve kiküszöbölik azokat az igaz(Newyork, december 19.) Az Egyesáról.
ságtalanságokat. amelyek eddig az
sült Nemzetek atomeröbizottságáitak
állami munkások, napszámosok ésamerikai és szovjet tagjai szerdáit
ideiglenes
alkalmazottak
rovására
Bán
Antal
a
belgrádi
rádióban
tartottak,
— Az ujságiró- és mjjyészoíthon este /áit megbeszélést
fennállottak.
amelyen
Összeegyeztetni
igyekeztek
tart előadást
szabadegyetem előadásai
megkezdődtek. Az ujságiró. és müvészott- az atom-bizottság pénteki értekezlete
(Budapest, december 19.) Bán Anhon nagyjelentőségű előadássoroza- előtt az ellentétes álláspontokat el- tal iparügyi miniszter, aki mint ismeKülföldön eddig több mint ezer
tot kezdett, melynek megnyitó elő- sősorban a vető-jog kérdésében az retes, huzamosabb idő óta Belgrádban,
tárgyal a magyar-jugoszláv gazdasági háborús bűnöst Ítéltek haiáhi
atomellenőrző
rendszabályok
megséradása csütörtökön délután volt. Gármegállapodás ügyében, a-közeli napok,
dos Sándor, az Otthon elnöke nyi- tése esetén.
ban, valószínűleg a hét végén a belgrá(London, december 19.)' Az Egyetotta , meg az előadássorozatot és
A megbeszélésen resztvettek Ba- di rádióban magyar és szerb nyelvén sült Nemzeteknek a háborús bűnösök
mutatott rá annak jelentőségére. Dr. rueh amerikai és (irominko szovjet előadást tart a magyar-jugoszláv, kap- ügyével foglalkozó bizottsághoz edcsolatok kérdéséről:
Osváth Tibor tartotta meg az elő- kiküldöttek is szakértők kiserétéberv
a
dig beérkezett adatok szerint Európáadást, melyben közigazgatási problé- Az a'omerő-bizottság második szánni
ban ez év novemberéig a görög,
mákkal foglalkozott. Dr. Osváth tár- albizottsága szerdán szintén
zárt
brit, csehszlovák, lengyel és ameriMagyarország Is résztvesz
gyilagosan bírálta közigazgatásunkat, iilést tartott és elfogadta azt a jelenkai törvényszék eddig 21.355 személy .
majd egészen uj szempontok figye- téstervezetet, amely felsorolja
a
a londoni olltnpiászon
ügyében ítélkezett háborusbünösség*
lembevételével mutatott rá a reform szükséges intézkedéseket az •egyez(London, december .19.) Az angol miatt. Az elitéltek közül 1.432-t haszükségszerűségére és lehetőségeire. ményt aláíró hatalmaknak az' esetle- olimpiai." bizottság. főtitkára közölte, lálra, 16.413-t börtönbüntetésre ítélA nagyértékü előadásnak megérde- ges szerződésszegővel szemben való
hogy Magyarországot . meghívják az tek, 6520 személyt pedig felmentetmeli sikere volt a hallgatóságnál. megvédésére. Az albizottság csütör1948. évi londoni, olimpiai j á t é k o k r a . tek.
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Gazdag anyaggal bővüli
a szovjet könyvkiállítás

,

NAPIREND

PÉNTEK, december 20
MMUSb szirma* , Esie 7 órasor Nem
f t £ j o s k ördögök. Munkásetöadás,
„„ecneeyí tnmMUnaii tői 4, negyed 6 és 7 orakor: Hóvirág.
deívarosi Mozi: tél 4, '/«ti, 7 órakor:
Grét Monté Christó.
(v«uzo jhozI. tei 4, V*ö ea 7 Orakor.
Jakfa lesz kolomp ! Tarzau m reiie00*00:
jauzeum zárva.
(somogyi-könyvtár nyitva 8-tól sste1
a áréig,
i ..uuma
jtgyetemi könyvtár nyitva 8-xól dői^íoío * oraig.
SZOLGALATOS
GYÓGYSZERTÁRÁK:
Borbély őrök. bérlő Ugry István Tiasa Lajos-körut 20, Frankó Andor Dugonics-tér 1, dr. Kotsis J. Endréné Földműves u. 27, Zákar örök. K. Máthé M.,
yaléria-tér 1.
—oOo—
— Időjárásjelentés. Várható időjárás péntek estig: Megélénkülő délkeleti, keleti szól, felhősebb, KÖÜÖS
idő. Néhány helyen kisebb havazás.
A hideg, kissé enyhül,
— Félév; aürtöat kapott egy ektiv
szolgálatot teljesitó pénzügyőri tiszt"
viselő. Az üldözöttek vámszedőjeként
áijott csütörtökön a népbitóság Kiss
Dezső tanácsa előtt iioléczi István
pénzűgyőri segédfeliigyelö
szegedi
takos népeilenes bűntett vádjával. A
vádirat szerint a téglagyári gettóban
felhalmozott értéktárgy ak összeírásával megbízott vádlott szolgálati beosztását íeljiasználva értékeket jogtalanul eltulajdonított, illetve eltűrte,
hogy azokat beosztott pénzügyi tisztviselői megdézsmálják s ezáltal a fasiszta és demokrácia ellenes uralmi
rendszer eszközeinek saját
céljára
való felhasználásával
vagyonelleni
bűncselekményt követett ei. A főtárgyaláson a vádlott tagadta a bűncselekmény. elkövetését, A kihallgatott
tanuk terítető vallomása után a népbiróság bűnösnek mondta ki Holéczit
és 6 hónapi börtönbüntetésre és i
evi politikai jogvesztésre itélte. Dr.
Lippay László uépügyész súlyosbításért .és az állásvesztés kimondásának mellőzése miatt fellebbezett.
— A rendörzenekar hangversenye.
A szegedi rendőrzenekar december
26-án, karácsony másodnapján délelőtt fél 11 órai kezdettel a Belvárosi
Moziban önálló hangversenyt rendez. A műsoron szerepelnek: Kéler,
Strausz, Kraul, Lehár, Verdi
és
Meyerber müvei. A zenekart vezényli
Varga Leivel rendőrkarnagy. A hangverseny keretében verseket mondanak: Majláth Mária és Gáti Pál, a
Szegedi Nemzeti Szinház művészeiBelépődíj 3, 2 és 1 forint. Jegyek
kaphatók a Rendőrpalotában 1. em.
30. sz. szobában és a hangverseny
napján a Belvárosi Mozi pénztáránál. A város közönségét szeretettel
várja a rendezőség.
x A 45 éve* Sandberg-cég (Széchenyi-tér 17.) közli, hogy raktáron
tart orvosi műszereket, optikai cikkeket, fényképezőgépeket, kötszereket,
aminek árát 35 százalékkal leszállítottam, Kérem mielőtt vásárol, keresse
fel cégemet, meggyőződhet olcsó áraimról.

Szemléltető

képek a Szovjetunió

(Szeged, december 19.) Beszámoltunk
arról az értékes szovjet könyvkiállításról, amely néhány nappal ezelőtt nyílt
meg a Hungária-szálló nagytermében.
Ez a kiállítás csütörtökön ujabb aáyaggal gazdagodott, mégpedig a Szovjetunió munkájáról készített kitűnő felvételekből összeállított táblákkal. Szerdán érkezett ugyanis Szegedre Potyomkin Fjedor a Szovjet Tájékoztatási Iroda magyarországi képviselője és ő hozatta le ezeket a szemlélte ő táblákat,
afnelyek igen nagy érdeklődésre tarhatnak számot.
Az első táblán a szovjet parlament
életéről, láthatunk képeket. Bemutatják
az egyes szocialista tanácsköztársaságon;
ismertebb képviselőit, akik között gyári
munkástól, íróig, költőig a legkülönbözőbb foglalkozásúakat iáüiaijun. Köztük sztrepel Pável Bázsov író és képviselő fényképe is. Ö a „Malachit doboz" cimü uráli mesék szerzője, amelyből a „Kővirág" cimü lenyűgöző színesít lm készült. Kitűnő képek mutatják be
a további táblákon: a szovjet városok
újjáépítését és a szovjet építészetet. A
fasiszta: pusztítás után még szebben újjáépített. városok, épületek képe tárul
a s zemünk elé, valamint több világhírű
szovjet építészeti alkotás, köztük a híres Lenin-mauzoleum. A. szovjet nehézipar helyreállítását szemlélhetjük a
békecélokra átállított gyárak lüktető

TARZAN
A RETTENETES

éleiéből

munkáján keresztül, amelyek ma már
futószalagon gyártják a hernyótalpas
traktorokat és a különböző mezőgazdasági, ipari gépeket. Ugyanakkor a szovjet kultura virágzásáról beszélnek azok
a képek, amelyek a munkáskulturházak, könyvtárak mozgalmas életét mutatják be. A hatalmas könyvtárakban,
együtt olvas a munkástól, diákon keresztül a tudósig a Szovjetunió minden
polgára. Színházi élete is igen fejlett a
Szovjetuniónál;. A szovjet balett már
régen világhírnévre tett szert. A legismertebb balettmes terek bemutatóiról
láthatunk itt képeket, ezenkívül bemutatják a szovjet művészi élet vezetőit
is. Az utolsó tábla a népművészet országos bemutatójával foglalkozik. Űthónapos országos népművészeti bemutatót rendeztek ugyanis a Szovjetunióban a közelmúltban. Ezen az ország
minden részéből közel 300 ezer ember
vett részt. A legjobb teljesítményt nyújtók azután a moszkvai nagy színházban
rendezett bemutatón léptek fel. Ennél;
a nagyszabású bemutatónak egyes jelenetőit szemlélhetjük meg a kiállításon.
A Szovjet Tájékoztatási Irodának
ez az ujabb kiállítása valóban nagy
élményt jelenthet mindenki számára,
mert igazán hü keresztmetszetét; nyújtja mindannak, ami ma a Szovjetunió
népét foglalkoztatja és lelkesili.

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR A JÉGKUNYHÓBAN
Nagy az öröm odahaza, ujjongnak Deasertek,
a gyermekek, papa, mama megen- angyalhaj,
csillagszóró.
gedte J é g k u n y h ó b a menjetek.
Édes, szines és gyönyörű
Karácsonyfadiszek.
szaloncukrot
vegyetek.
választókban

Szaloncukor
gyári és
sajátkészítésű
Nagy
kedvezmény!

Viszonteladók részére
— Köszönetnyilvánítás. A MÁV íiunevelőintczet és árvaház igazgatósága
ezúton mond köszönetet az MKP
Belváros 1. szervezetének, hogy a
vasutas árvák részérc gyűjtést szervezett. Külön köszönjük meg Zsuján
József, Almás Gyula, Nagy János,
Kovács Ernő, Kakas János és Galasz
Lajos cipőkereskedőknek, hogy nemes áldozatkészséggel siettek elsősorban segíteni adományaikkal a vasutas árvákon.

Karácsonyi a j á n d é k o k
D C |

f * YJf

X V U V n
Kelemen-utca

éksze

résznél

11.

— Két tragikus haláleset. Kónya
István 3 éves kisgyermek Sándorfalván szüleinél; lakásán beleesett a
forróvizzel tele lévő mosdótálba és
harmadfokú égési sebekkel
szállították a bőrklinikára. Pénteken reggelre meghalt. — A vágóhídon özv.
Szabó Ferencné 65 éves Kossuth Lajos-sugárut 69. szám alatti
lakos
munkaközben összeesett és meghalt.
Az orvosi megállapítás szerint a halál oka szívszélhűdés.
-r Önként belépett az SS-be. Készéi Mihály kiskundorozsmai péktanonc 1944. nyarán önként betépett
az SS-be. és fogságba esése után,
Te1tfűn
K O R Z O M O Z I 624. ez év májusában tért vissza. Pénteken ítélkezett felette a népbiróság
Mától kezdve
1. Fél órás jóizü kacagás a leg- Kiss-tanácsa. A vádlott beismerte bűújabb Hacsek-Sajo vígjáték nösségét, bemutatta a testén lévő
tetoválást, tapasztalatlanságára, fiatalságára és nagy nyomorára hivatkozott. A népbiróság az enyhítő kö2. A legszenzációsabb bravúr rülmények figyelembe vételével 6 hónapi börtönbüntetésre és 5 évi politidzsungellilm 1
kai jogvesztésre itélte, amiből az internálásban eltöltött idővel 5 hónapot kitöltöttnek vett. Dr.
Lippav
László népügyész az ítéletbe belenyugodott és igy az elitélt a hátra
lévő 1 hónap kitöltését azonnal megElőadások kezdeté: Fél 4, fél 6 és 7 óra kezdte.

JOBB LESZ HOLNAP!

)

DÉLMAGYARORSZÁG

nagybani

árak!

— Az Ujságiróotthon hirei. December 20-án déiulán 4 órakor a Szilvesztert rendező bizottság ülése.' — December 21 -én este 8 órakor klubvacsora. — December 22-én 5 órakor
a női tagozat tánccal egybekötött
műsoros ismerkedési délutánja. Háziasszonyok: P. Radnóthy Éva, Gárdos
Sándorné, dr. Kertész Béláné, Magyar Lászlóné. A vezetőség ezúton
hivja meg az otthon férfi tagjait.
- öt évi kényszermunka a Gestapo besúgó mezébe öltözött zsaroló"
fiak. Esztelen dicsekvés juttatta a
népbiróság elé Heitzinger József szegedi lakost, aki arra
hivatkozott,
hogy a Gestapo besúgója és Deűtsch
Gyulánét, valamint Neu Károlynét
megzsarolta azzal, hogy
elhurcolt
férjeiket kiszabadítja a (iestapo karinai közül. A vádlott baloldali múltjával védekezett. Ezzel szemben bebizonyosodott, hogy a nyilaspártnak
aktív tagja volt. A terhelő tanúvallomások után a népbiróság Kiss Dezső-tanácsa 5 évi kényszermunkára és
10 évi politikai jogvesztésre itélte
Heitzingert. Az itélet indokolása szerint a vádlott a múltban kisebb-nagyobb zsarolásokból élt s eddig nem
sokat dolgozott, ezért a népbiróság
módot nyújt erre és kényszermunkára
itélte, melynek legrövidebb időtartama 5 év. Dr. Lippay Uszló népügyész az ítéletbe belenyugodott.
MOST VÁSÁROLJON AJÁNDÉKOT
Győződjön meg l e c s ö k k e n t e t t
árainkról!
d u d á s
Széchenyi-tér 2.
N é z z e m e s k i ria ka t u ni; a t !
— A MaDISz pénteken este 7 órakor Vörösmarty-ntca 5. számú helyiségében bemutatja a Magyar—Szovjet
Művelődési Társaságnál nagy sikerrel játszott »Május 1. Moszkvában«
cimü szines filmet.
r Merry Shandy és Kosztelitz készítmények egye dám sitója Vajda (Bokor) drogéria, Kárász-utca 12. szám.

Nyugatosok előnyben
A Délmagyar országban több alkalommal szóvátettük már azt az emberiden és sok esetben igazságtalan kidakoltatási módszert, amelyet különösen
nyugatról visszatért, bátorságra kapott
reakciósok hajtanak végre az időközben lakásukba beköltözött családokkal
szemben. A legutóbb a Ságváry Endreutca 6. számú városi bérházból értesültünk ilyen: embertelen és felháborító
esetről. Ebben a házban lakóit ugyanis
egyszobás lakásban egy munkáscsalád:
Némedi és felesége. A lakás azelőtt
Hubacsek táblabíró két leányáé volt,
de azok a Vörös Hadsereg közeledtekor
nyugatra menekültek, elhagyva lakásukat. Most már ők is visszamerészkedtek és természetesen követeltél; vissza á
közben elfoglalt lakást- Érthetetlen módon a lakáshivatal ki is utalta számukra a lakást és Némediék holmiját a decemberi hideg időben kirakatták az udvarra. Igaz ugyan, hogy Némediéknek
is utaltak ki lakást, de egy ötszobás
lakás elrekesztett részét, azt is 115 forinios áron. A szegény munkáscsalád
most a legnehezebb körülmények között
van, mert az eddigi 30 forintos bér helyett nem tud ennyivel többet fizetni.
A ház lakói felháborodva látták eaí
az ügyet és panaszra is mentele el a lakáshivatalba, valamint a Kommunista
Pártba annál is inkább, mert a Hubacsék-nővérek a múltban a lakók tanúsítása szerint híresek voltak fasiszta magatartásukról és kifejezetten jobboldaliak voltak. A lakáshivatal az ügvben
eddig még semmit sem tett, holott joggal feltehetjük a kérdést, hogy miért!
nem a nyugatról visszasomfordáló Hubacsek-nővéreket helyezték el a sokkal
szegényebb sorsban levő becsületes
munkáscsaládnak kiutalt lakásba. Sürgős intézkedést követelünk ebben az
ügyben és jó lenne a felháborító kilakoltat ás hátterében mozgó személyeket
is megfelelő kioktatásban részesíteni
arról, hogy kiket kell elsősorban szolgálnia demokratikus hivatalainknak.
— Kifizetik a közsegélyezettek ka"
rácsonyi segélyét. Ismeretes, hogy
a kormányzat a közsegélyesek részére
— egyhavi segélyüknek
megfelelő
összeg erejéig — karácsonyi rendkívüli segélyt engedélyezett, A polgármester, hogy az elesetteken minél
hathatósabban segíteni tudjon, már'
december 16-án megkezdte a segélyek kifizetését. Jelentős azoknak
az ellátatlanoknak a száma, akik nem
részesülnek közsegélyben, ezek részére a főispán gyűjtési akciót kezdeményezett. Értesülésünk szerint eddig mintegy ötezer forint gyűlt öszsze, ezt az összeget a város még a
hét végén kifizeti.
— Ezer forint pénzbüntetést kapott egy íadrágitő. Az uzsorabirósá?
szerdán tárgyalta Nagy Vendel csanádapácai fakereskedő ügyét. Nagy
legutóbb Gyöngyössolymosból 10 vagon fát szállíttatott Csanádapácára és
abból mintegy 30 mázsát mázsánként
25 forintért árusított ki. Az áron fel (Hí
faárusrtásért a gazdasági rendőrség
főrizetbe vette és szerdán ítélkezett
felette Margita uzsorabrrö. A bűnösség megállapítása után 1000 forint
pénzbüntetést szabtak ki Nagy Vendelre és elrendelték a 30 vagon fa
lefoglalását és kiárusítását. Az itélet jogerős.

BELVÁROSI MOZI Tírtíoa
8-25.
December 20—23. péntektől hétfőig.
Dumas rílágkliti regényének
filmváltozata

G r ó f Monté Christó
két részben.

I. rész: Az II vár foglya.

II. rész: A bosszú.
Mindkét rész egyszerre l
24-án, kedden nincs e l ő a d á s I

Karácsonyra megszereztük
a WARNER BROSS-gyár
az összes filmek fölé emelkedő
,,
alkotását:

Őrség a Rajnán

Főszereplői: BETTE DAVIS „Vén
leány ".Egy asszony három élete"
stb, világíihnek emlékezetes szereplője és L U K Á C S P Á L
1945-ben

készült

amerikai

világfilm

Előadások kezdete : Fél 4, ^ ő . é s 7 óra

D£LMAGYARORSZÁG

A hadigondozottak
januárban kapják segélyüket
(Budapest, december 19.) Ismeretes,
hogy a népjóléti miniszter a minisztertanácson előterjesztést tett a hadigondozottak karácsonyi segélyezése tárgyában. Most a kormány ugy döntött, hegy
a hadigondozottak havi járandóságának
50 százalékát rendkívüli segélyként januárban kiutalja. Az államháztartás
helyzete ugyanis nem engedi meg, hogy
a segélyt karácsony előtt folyósítsák.
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Gálád támadás
a Munkásszövetkezet ellen

DÉIMAGYARORSZÁG

Az élelmezési munkások szakszervezete ma, pénteken délután 4 órakor vezetőségi ülést tart a szakszervezeti szék"
házban.
• •
A textilmunkások
szakszervezete
szombaton délután 3 órakor vezetőség,
ülést tart a szakszervezeti székházban
A famunkások szakszervezete vasárnap délelőtt 9 órakor taggyűlést tart a
szakszervezeti székházban.
A szállítási és közlekedési munlzások
szakszervezete vasárnap délelőtt fél io
órakor taggyűlést tart a szakszervezeti
székházban.
A ruházati munkások szakszervezete
vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést
tart a szakszervezeti széltházban.
A földmunkások szakszervezete vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést
tart a szakszervezeti székházban.

NAPTÁRA

v

A naptár színes naptárrészt, érdekes elbeszélést, tanulságos ismertető cikket, verset,
sok praktikus tudnivalót tartalmaz,
v >'

•A naptár utcai árusítási á r a 2 Frt.
Viszonteladók

előjegyzéséi a Déimagyarország
hivatala elfogad

kiadó-

SZÍNHÁZ • MŰVÉSZET

P Á R T H I R E K

Á szegedi nyugdíjas színészek szombaton délután 4 órakor a Hungáriacsárdában jelenjenek meg.
Bábszínház. Megírtuk, hogy lelkes
szegedi diákokból megalakult a szegedi
szabadmüvelődés kamarabábszinháza. A
bábszínháznak technikai
akadályok
miaít el kelleit költöznie a Dugonicstérről, igy a piarista gimnáziumban
tartják majd meg előadásaikat. A meg*
nyitó díszelőadás szombaton délután
fél 5 órakor lesz. Ezen Petőfi: János vitézét mutatják be, az eredeti költemény bábszinpadra való feldolgozásával.
„Május 1" film Alsóvároson. A
Magyar-Szovjet
Művelődési
Társaság vasárnap délelőtt 11 órakor az alsóvárosi kultuuházban kúlturelőadást
rendez. Vetítésre kerül „Szovjet népek
táncai" cimü és „Május 1 Moszkvában"
cimü nagyszerű szines film.

Párt napok a kerületi ám fiaemi
mcorresetekbmi
December 20, péntek:
Postások, 4 óra, dr. Viola György
Vizmü telep, fél 3, Bedő Kálmán
Gázgyár fél 4, Berár Demeter
Köztisztasági telep, 4 őrá, Simovios
Mihály
December 21, szombat:
Dorozsma, 6 óra, Koloszár Béla
Szőreg, fél 7, Kovács Attila
UVÉ, 1 óra, taggyűlés.
December 22, vasárnap.Kecskéstelep. 3 óra, Varga Pál
December 23, hétfő:
Munkásszövetkezeí, 4 óra, dr. Bánkfalvi Gyula
Orion-bőrgyár, 3 óra. Varga Pál
Winíer-lcefegyár, 3 óra, Simovics M.
Színház, fél 3, Erdős
János
*

Ajándékozzon
•• « •
"

töltőtollat

A Szegedi Kis Újság ugy véli, hogy
Kuli 2k forint
elérkezett az ideje, hogy a szegedi
Munkásszovetkezet ellen támadást induson. A Kisgazdapárt központi lapja K E L L E R
töitőtotiüzlel
a szövetkezeti -törvény tárgyalása alkal- Kelemen-u. 8. (Royal m á l U n í l )
mával már támadásba ment át a szövetkezetek ellen és a Szegedi Kis Újság ügy véli. hogy nem árt, ha a táS
P
O
R
T
madó hadjárathoz egy „gyöngyszemmel" járul hozzá.
A szegedi Kis Újság azzal vádolja a
Hossza idő után
Munkásszövetkezetet, hogy nyerészkeismét S z e g e d e n játszik
dik a kisemberek pénzével, amit szénre
fizették be a szövetkezetnél. Természeaz MTK
tesen a Szegedi Kis Újság nem érdekA vasárnap a Vasutas-stadionban
lődött az illetékes üzletben, hiszen az a lejátszásra
kerülő SzAK—MTK mérkőcélja, hogy mindenáron támadja a mun- zést nagy huza-vofta
előzte meg. Végül
kásszövetkezetet.
is győzött a sportszerű álláspont és a
Lapunk munkatársa azonban utána- rendkívül érdekes bajnoki mérkőzést a
járt a vádaknak és a következő tény- szegedi pályán játszák le. Bizonyos,
állást szögezte le. A szegedi Munkás- hOigy ezen a mérkőzésen a SzAK Idei
szövetkezet valóban összeszedett a kis- legnehezebb mérkőzését vivja a hazai
emberektől 13.200 forintot, amit azon- mérkőzések közül. A csapatot a péntek
ban a salgótarjáni szénbánya szegedi esti szakosztályi ülésen állítják össze.
kirendeltségénél fizetett be még szep- A vezetőség ezúton hívja fel a rendetemberben. A szövetkezet felszólította zőit. hogy ma délután jelentkezzenek a
a bányát 1946 november 7-én. 16-án és klubhelyiségben Pallaghy főpénztárosdecember 8-án ügyvédi felszólítást is nál, mert vasárnap csak azokat asszák
küldött a vállalatnak, -a
szénbánya be, akik nála jelentkeznek.
azonban mind a mai napig 5680 forint
—oOo-ára szénnel tartozik a MunkásszövetDVSC—Újpest 3:3 (2:1)
kezetnek, miután a kormányzat 1946
Ferencváros—Pereces 3:1 (2:0)
október közepén letiltotta a háztartási
szén szállítását. Kár volt tehát ok nélkül a Muokásszövetkezetet rágalmazni,
mert miután nem kisgazdapárti kapitaÁrverés! hirdetmény
lista vállalkozásról van szó, a szövetkeSzeged
város Árverési Csarnoka
zet nem használja fel nyerészkedésre a
kisembefek pénzét. Aki ezt a pénzt 1946. december 23-án d. u. 4 órakor
felhasználta, © salgótarjáni kapitalista — önkéntes — árverést tart (Nádorszénbánya váll aíat, amely akkor még u'ca 2. sz. alatt) a Városi Zálogház
r,em volt államositva.
hivatalos helyiségében.
Azt sem nyomozta ki a Szegedi Kis Árverésre tárgyakat a
zálogház
Újság, hogy a Kisgazdapárt kötelékébe,
tartozó Hangya-szövetkezet például 420 ( (Nádor-utca 2.) a hivatalos órák alatt
forintért kínálta a citromot a Munkás- 8 2-ig vesz át a vezetőség.
szövetkezetnek, mikor az más helyen
ugyanannyi és ugyanolyan jóminőségü
Játékot
árut ládánkint 270 forintért vásárolt Könyvel LevélpapírI
fel. Inkább a Hangya „áldásos" tevélegjutdnyosabban a
kenységével foglalkozzék a Szegedi Kis
Újság, mint a kisemberek érdek it szolgáló Munkásszövetkezettel.
könyvkereskedésében, Kárász u. 14.

Szent István Társulat

Ma nyílik a magyar-szovjet
bélyegkiáUitás
A Magyar-Szovjet barátság napjainak keretében 20-án pénteken délután
fél 4 órakor dr. Faragó László pedagógia a Szovjetunióban cimü előadását k a r á c s o n y r a
rendezi az egyetem aulájában.
12 havi részletfizetésre már
Délután 5 órakor a Hungária-termé-.
most
vásároljon
ben Magyai--Szovjet bélyegkiáUitás ün-j
rupélyes megnyitás lesz. A kiállítás:
színhelyén a postahivatal fog működni M A R K O V I C S
a Magyar-Szovjet barátság szegedi nap- '
műszaki üzletéből.
jóinak bélyegei vei.
'

varrógépet

2ö.

Szakszervezet hirek

M i n d e n r é g i és u j előfizető 1 Ft-ért
kopja m e g k i h o r d ó i n k u t j á n

Harc a szegedi hidért
(Szeged, december 19.) A szegedi
ideiglenes vasúti hid lebontása súlyos. helyzetbe hozta Szeged városát.
Dénes Leó elvtárs polgármester a
maga részéről mindent elkövet, hogy
a város nehéz helyzetén javítson.
Csütörtök délelőtt Tildy Zoltán
köztársasági elnökhöz, Mistéth, Rátz
és Gerő Ernő miniszterekhez fordult
Dénes elvtárs táviratban, hogy a hiclat megmentse Szeged számára.
Miután a Tisza erősen zajlik, Dénes elvtárs közbenjárt, hogy legalább
szerdáig, amig a zajlás elmúlik, ne
bontsák le. a hi-dat. A bontási munkálatok alatt pedig engedélyezzék a
gyalogforgalmat.
Dénes Leó elvtárs polgármester a
maga részéről mindent
megtesz,
hogy. a közlekedést megkönnyítse.
Amennyiben a Római-kömtnáí készen áll a komp, a régi hid helyénél
a kompjárat készen van. Ezenkívül,
miután a régi vasuli hídtól délfelé
mintegy száz méterre a Tisza a legritkább esetben szokott befagyni, Dénes elvtárs motorcsónakjáratot készít
elő.
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Karácsonyitöltőfoll vásár!

Import töltőtoll prima
Dueattyús átlátszó prima
^Stiira" sweizi kuli
Luxus toll
Prima töltőtoll ciavarirónnal
tokban

Ft.lfin
, 18
, 30
„ 32 .
„ 35

SZENESl Irodagép vállalat
Ttírfon: 6-4).

Széchenyi-tér 7

Apróhirdetéseit
I

FOGLALKOZÁS

I

HÁZHOZ mennék varrni mindenféle
ruhát, fehérneműt,. Felsőruhát varr, javít. Tömörkény u. 8.

I
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KÜLŐNBEJÁRATU bútorozott szoA Magyar Kommunista Párt pedagógus csoportja szombaton délután négy j bát a Belvárosban keres magányos
órakor ülést tárt a Belváros I. pártszer- i férfi. Cimet a kiadóba.
vezetben.
A Magyar Kommunista Párt BelváADÁS-VÍTIL
ros I. szervezete vasárnap délután Kárász-utcai helyiségében kulturdélutánt
rendez. iMnden érdeklődőt szivesen
VARRÓGÉPEK
szabóipar osoknak
látnak.
teljesen jó állapotban eladók. Bővebben
R-gárdavezetők üzemekből és kerü- Singer varrógép rt-nél Kárász u. 1. sz.
letekből 20-án pénteken fé! 6 órakor a alatt.
Kálvin-téri székházban értekezletet tarLACZKÓ órás és ékszerész Kárásztanak. Gárdaformaruhát mindenki hoz- utca 14. Keresek kar- és zsebórákat
za magával. Megjelenés pártfegyelmi (vekkert is) ezüstöt, briliáns ékszereterhe mellett kötelező K. R. G. V.
ket magas áron. Nagy óra- és ékszerPénteken délután 5 órakor egyéni javító műhely.
tanulásra
jelentkezettek
értekezlete
Arany János-utca 2. «zám alatti prepasanda osztályon. Kérjük az elvtársak
BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT, tömegöápontos megjelenését.
, lyegét veszek. Krjegyzék • kirakatban..
Szombaton délután fél 5 órakor sze- Falus bélyegüzlet. Iskola-utca 28, fog**
ro'nárivmi előadók értekezlete Arany dalmt templomnál
KARÁCSONYRA piros alma, fajalJános-utca 2. szám alatt.
ma, aszalt gyümölcs nagy .választékban
S M m i n l r l a n l előadások ;
Müller diótö'-őde. Bocskay u. 8.
EGY keveset használt szép mély jáBelváros I., pénteken este 6 órakor,
tékbabakocsi eladó. Ösz-utca 33.. Koelőadó: dr. Geréb Tibor
Felsőváros pénteken este 6 órakor, elő- vács.
EGY 250-ec motorkerékpár sürgősen
adó; Gyenes András
ÜVB szombaton délután 2 órakor, elő- eladó. Rrüsszeli-körut 31.
3+ 1-ES törpeszuper Orion rádió, aladó: dr. Serlev Sándor
kalmi áron, olcsón eladó. Délvidéki Áruház, Tisza Lajos-körut 48.
ELADÓ Hódmezővásárhelyen Belván t ő
rosban modernül berendezett nagy vendéglő, meivben négy -vendégszoba, söntés és mellékhelyiség ván. Átadás 1947
PÉNTEK, december 20
január 10-én. Havi forgalma 10 000 fo6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. rint. Ára 42.000 forint. Megbízva: T&r7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20: Az kány Szűcs Ernő ingatlanközvetítő Hódáttelepítési kormánybiztosság közlemé- mezővásárhely Andrássy-u. 16a, telenyei. 7.30: Reggeli zene. 8.00: Kertészeti fon 504.
tanácsadó. 8.15; Magyar nóták. 9.00:
k o c o n f s e i
Cigányzene. 10.00: Hirek. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12.15: Énekszámok. 12.50:
írók és olvasók irodaimunj; kezdetén.
TÁRSGYÁROSOK nősülnének. Ho13.10: Vonósnégyes. 13.45: Budapesti
képeslap. 14.10: Vöröskereszt-közlemé- zománvos nők írjanak Szegedről Csennyek. 14.20: ötven éves a modern fizi- géri Makó. Batthvány ú. 23.
CUKRÁSZÜZLET nyitásához (Káka. 14,30: A zenepedagógusok műsora.
15.15: Hamlet és a rántottcsirke. 15.30: rász-utcán) tőke hiányában társat keMesterek muzsikálnak. 15.55: Műsoris- resek. Elsőrendű szakember, jeligére.
ELVESZETT nagvnövésü himmaesmertetés. 16.00: Hirek. 16,10: Sanzonszámok. 16.40: Elbeszélés. 17.00; Szak- ka, fehércirmos. Megtalálónak vagy
szervezeti tanácsadó. 17.10: Szakszerve- nyomravezetőnek nagy jutalom. Biró
zeti híradó. 17.15: Amerika táncol 1925 Béla. K lemen-utca 8.
ELADÓ ingatlanát és vételi szándé—1935. 17.45: Sportközlemények. 18.00Hirek. 18.05: Vöröskereszt-közlemények. kát jelentse be a Halász ingatlanirodá18.15: A bank a stabilizációban. 18.30: nak (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a bútoA szubrettöltöző mesél. 19.30: Falúnhr- rozott szobáját és lakásbérleti szándé_____
adó. 19.45: A falurádió népfőiskolája. kát is.
20.20: Rádiózenekar. 21.40: Angol nyelvoktatás. 21.50: Hirek oroszul. 22.00: Hi- Felelős szerkesztő: GARDOS SÁNDO*
rek. 22.20: Orosz népdalkórusok. 22.30:
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÖ
Műsorismertetés. 22.35: VöröskeresztKiadja:
közlemények. 22.45: Zenerészletek. 23.10:
HÍRLAPKIADÓ KFT
Hirek angolul. 23.20: Hirek' franciául.
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
23.30; US A-ajándéklemezek.
Telefon: 493 és 188. nyomdai sr.erkw*tőség (este 8 órától): 87*
Budapest II.
Kiadóhivatal: Káráse-utoa 8
20.00; Népszerű melódiák. 20.30: HiTelefon; 328
rek. 21.15; BBC -a J ándéfeí emezek. 2200:
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOUŰUX
jaw..
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