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Bodócsi ur félkeze 
Hogy mennyire nem ok néikül han-

goztatjuk ezt az intim kapcsolatot, 
•amely a Kisgazdapárt és a párt jobb-
szárnyába tömörült reakciós nagytőke 
között fennáll azt most kirívó példá-
val igazolja a Központi Gáz- és Villa-
mossági Rt. felháborító esete a szegedi 
"jzsorabirósággal. Az történt ugyanis, 
hogy — amint ismeretes — a szegedi 
államügyészség vádiratot készített a 

"vállalat, illetve annak felelős központi 
'igazgatója, Bodócsi István ellen- árdrá-
gítás miatt, mert a vállalat lehetetlen 
s meg nem engedett kalkulációval olyan 
összegeket szabott ki a gázszolgáltatás 
megindításának feltételeként, amit a 
dolgozó nem tud megfizetni.. A 'varos 
közönsége elégtétellel vette tudomásul, 
hogy az uzsorabiróság nemesak az, apró 
piaci drágitókat, hanem íme, ezt a ve-
ssedelmes, a dolgozók ezreit jogtaianul 
"megkárosító nagytőkés vállalatot is elő-
veszi. A legszigorúbb elrettentő ítéletet 
várta a szegedi közvélemény az ^izsoxa-
mrósági tárgyalástól, amelyet deóember 
30-áea mán ki is tűztek. 

De nem igy törtérit, mert — és ezt 
"mém győzzük eléggé, hangoztatni —_a 
nagytőkének még mindig nagyon erős 
"bizalmi kapcsolatuk van a kormány-
"saíba beszivárgott, azaz. jobban mond-
va att vígan tenyészS=-resksióva'. Bo-
dócsi igazgató va, amikor ér te tóit a 
szegedi államügyészség vádiratáról, 
megvetően mosolygott és barátai köré-
ben fennhéjázva hangoztatta, hogy az 
ilyen nevetséges vádiratot ő félkezzel 
elintézi és mi sem könnyebb, mint a 
felmentő , ítélet megszerzése. De lehet, 
hogy tárgyalásra sem kerül a sor. 

£s Bodócsi ur félkezével működésbe 
lépett. Az igazságügy minisztériumban 
— szerencséjére — akkor,.még az ál-
lamtitkári székben ült Pfeiffer Zoltán 
ur, akit tegnap mondattak le • mert be-
lekeveredett a Vértessy—Vidovics fele 
'fasiszta tömeggyilkossági ' s szöktetési 
bünperbe. Ez a Pfeiffer ur elintézett 
már ennél súlyosabb ügyeket is és va-
lóban mi sem voit könnyebb, mint Bo-
dócsi' űr egyszerű „kérlekaíássanjára" 
azonnal leirt a szegedi államügyészség-
re és 10 nappal a tárgyalás előtt fel-
kérte a minisztériumba az ügy összes 
iratait Ez nemcsak azt jelenti, hogy a 
Központi Gáz- és Villamossági Rt. eilen 
•folyamatba tett árdrágitási ügyben nem 
lehet megtartani a főtárgyalást, hanem 

- azt is, hogy Pfeiffer urnák a miniszté-
riumban maradt reakciós barátai meg-
szüntető végzést hoznak és a vállalat 
ílven módon kicsúszik az igazságszol-
gáltatás kezéből. Es Bodócsi ur vígan 
•nevethet félkezénsk markába. 

Valószínű, sőt bizonyos, hogy Riesz 
István igazságügyminiszter mitsem tud 
erről a megdöbbentő esetről, de az is 
bizonyos, hogy ha ezúton :s tudomást 
szerez róla, azonnal intézkedik, hogy 
az iratokat nyomban küldjék vissza a 
szegedi államügyészséghez és az uzso-
rabirósági tárgyalást feltétlenül és ha-
ladéktalanul tartsák meg ez ügyben. 
Ezt követeli Szeged dolgozó népe, ame-
lyet a vállalat érzékenyen megkárosí-
tott és ezt sürgeti a demokrácia jogér-
zéke, amely nem tűri el, hogy a nagy-
tőkés vállalatok igazgatói továbbra is 

' packázzanak a „független'' bírósággal. 
Meg kell mutatni az ilyen Bodócsi 
uraknak, hogy elmúlt már az az idő, 

• amikor igy, összeköttetésekkel és hatal-
mi szóval a nagytöke dirigálta még! a 
bírósági ítéleteket is. Ezentúl a nép 
takar dirigálni és kiüti a karmesteri 
pálcát Bodócsi urék fürge „félkezéből". 

A törvényhatóság: rendkívüli 
elfogadta a Kommunista Párt két javaslatát 

1. Követeljük a kormánytól Szeged városának tűzifával való azonnali e l látását 
2. A téli hónapokban szüntessék meg a kilakoltatást n kisebb lakásokból 

A Magyar Kommunista Párt felszólítja a város vezetőségét, akadályozza 
meg; Szeged és Újszeged kettészakadását 

(Szeged, december 20.) Pénteken 
délelőtt tartotta a szegedi törvényha-
tóság rendkívüli közgyűlését, melyen 
Pálfy György főispán elnökölt. 

Napirend előtt Trischler József elv-
társ, az MKP törvényhatósági bizott-
sági tagja szólalt fel. Trischler elvtárs 
drámai szavakkal ecsetelte, loilyen+e-
hetetlen helyzetet teremt az egyetlen 
szegedi hid kényszerű lebontása. Az 
élelmezési nehézségek, amik ebből szár-
maznak, elsősorban a dolgozókat sújtják. 
Ezenkivüi munkásnők és munkások tö-
mege jár át Szegedről dolgozni az uj-
szegedi ipari üzemekbe. A nagy hideg-
ben, lyukas cipőben és hiányos nuha-
zatt&l- fagyoskodnak, mig át tudnak 
kelni munkahelyükre és, ugyanez a I 
helyzet, mikor hazatérnek. A szegedi 
gazdálkodók részére is súlyos csapás a 
hid lebontása, mert a tiszántúli részek-
ről érkezett- az. állatállomány részére 
jelentős takarmány. A város tejszük-
ségletének; nagjr részét is a tiszántúli 
i eszekről fedezte. A h'4 • IWMwriéRávni 
mindez hiányozni fog. Felszólította 
Trischler elvtárs a város vezetőségét, 
hogy a lehető leggyorsabban intézked-
jék, hogy Szeged és Újszeged között 
egy napra se szűnjön meg a közlekedés. 

Dénes Leó elvtárs polgármester vá-
laszolt a felszólalónak és rámutatott, 
hogy a város vezetősége a .maga részé-
ről mindent elkövetett, hogy ai hidat 
megmentse. A kormányzat a városnak 
adja az elpusztított hid alkatrészeit, ez 
azt jelenti, hogy négymilliós költséggel 
nyolc hónap alatt sikerül majd olyan 
hidat építeni, amely 15—20 évig eleget 
tud- tenni a szegediek igényeinek. Be-
jelentette a polgármester, hogy a kor-
mány embereivel tárgyalásokat folytat 
a 18 milliós állanöó hid épitése ügyé-
ben, amennyiben a város az összeg fe-
lével hozzájárul, ugy hamarosan hoz-
záfognak az állandó hid " felépítéséhez. 
Ez Szeged számára nagyon kedvező al-
kalom. mert a város soha ilyen olcsón 
nem tudja felépíteni hiányzó hidját. 

Nyéki Ferenc elvtárs, tanfelügyelő 
utalt a pedagógustársadalom súlyos 
helyzetére. Demokratikus nevelésünk 
fejlesztésének érdekében indítványozta, 
hogy o. város irjon ki pályázatot, a leg-
jobb eredményt elért általános iskolai 
pedagógus részére. Az első dij 500, a 
második 300, mig a harmadik dij 200 
forint volna. A rendkívüli gyűlés elfo-
gadta Nyéki elvtárs indítványát. 

Általános figyelem közepette emel-
kedett szólásra Gyólai István elvtárs 
szakszervezeti titkár. Gyólai elvtárs 
felszólalásában foglalkozott ?. szegedi 
munkanélküliség kérdésével. Rámuta-
tott, hogy eddig több mint 2200 mun-
kanélkülit tart nyilván a szakszervezet, 
a kormányzat pedig hallani s m akar 
ujabb összegek kiutalásáról a közmun-
kák részére. Az ősszel engedélyezett 
ezres létszám nagyon kevésnek bizo-
nyult. • Közben elbocsátották az algyői 
híd munkásait, a mezőgazdaságokban 
is a szezonmunkások kenyérkereset nél-
kül maradtak. A szakszervezet a maga 
részéről mindent megtesz a munkanél-
küliség enyhítésére, küldöttséget kül 
döttség után vezetnek, a polgármester-
től az újjáépítési miniszterig. Előter-
jeszti, hogy a polgármester kérje újból 
és nyomatékosabban az illetékes minisz-
tériumokat. hogy emeljék fel a köz-
munkások létszámát háromezerre. A ka-
rácsonyi segélyre vonatkozólag pedig 
kéri a közgyűlés, tegyen előterjesztést 
a kormányzatnak, hogy azok is része-

süljenek segélyben, akik novemberben 
dolgoztak közmunkán. 

Dénes Leó elvtárs polgármester vá-
laszában kifejtette, hogy a közmunka-
ügyi miniszter egyelőre nem engedélyez 
létszámemelést. Bejelentette, hogy a 
közmunkán dolgozók részére megérke-
zett a karácsonyi segély és szombatig 
azt ki is fizetik a munkásoknak. 

A rendkívüli közgyűlés ezután rá-
tért az MKP indítványaira., Az első in-
dítvány szerint Szeged városa forduljon 
kéréssel a kormányzathoz, hogy o vá-
ros faellátását a kormány rendezze és 
lássa el elegendő tüzelőanyaggal a vá-
rost. A rendkívüli, közgyűlés* ugy hatá-
rozott, hogy felirattal fordul a kor-
mányzathoz, melynek megszerkesztését 
Dénes Leó elvtársra bízták. A második 
MKP-inditvánv azt kéri, hogy az egy-
és kétszobás lakásokból, valamint a 
nagyobb lakásoknál azokból, melyek 
'megosztottak, szüntesse meg a kormány-

zat a téli hónapokban a kilakoltatást. 
A rendkívüli közgyűlés elfogadta az 
MKP- indítványát és felir a kormány-
zatnak. 

A földbirtokpolitikai véleményező 
bizottságba a rendkívüli közgyűlés be-
választotta Jani Mihályt, Jenei Sán-
dort ,é3 Simon Imrét. Az iskolaszéket a 
következő. tagokkal- egészítették ki: 
Kiss Józsefné, BukovinSfki Emil, Ko-
váés Zoltán, Gálé László és Csorna 
Gyula. Az üzemi szakbizottságét Tóth 
Pállal és Takács Bélával egészítette ki 
a közgyűlés. Á szabad pályán eltöltött 
idő beszámítására alakult bizottságait 
dr. Kup László beválasztásával egészí-
tette ki a közgyűlés. Elfogadta a 1 ör-
vényhatósági rendkívüli gyűlés a vá-
rosi zálogház alapszabályainak módosí-
tását. Több kisebb jelentőségű'ügy tár-
gyalása után a rendkívüli közgyűlés a 
déli órákban ért végett1 * - • 

A biztonsági tanács bizottságot küld ki 
a görög helyzet megvizsgálására 

A görög- helyzetet kivizsgáló bizottságban a közvet lenül 
érintett államok kiküldöttei i s helyet foglalnak 

(London, december 20.) A biztonsági 
tanács csütörtökön délután folytatta 
Görögország ügyének tárgyalását. 

Kasanovity Jugoszlávia kiküldötte 
kijelentette: mivel Görögország némely 
részében polgárháború dul, határmenü 
Vizsgálat nem deríthet fényt az ügyek 
egészére, amelyek miatt a Balkán bé-
kéje ma veszélyben forog. Ha 'valóban 
csupán határlncidensek fordultak volna 
elő, akkor hivatalos diplomáciai uton 
rendezni lehetett volna az ellentéteket, 
a Caldarisz-kormányrendszerrel azonban 
lehetetlen együtt dolgozni. 

Ezután Gromico emelkedett szólásra. 
A jelenleg Görögországbán uralkodó ál-
lapotokat abnormisnak, a Caldarisz-
kormányt pedig antidemokratikusnak 
minősítette. Ami Görögországban vég-
bemegy, 'az már polgárháborúra emlé-
keztet és azért feltétlenül a biztonsági 
tanács hatáskörébe tartozik. Javasolta: 

hallgassák meg a görög demokratikus 
pártok véleményét is. Végül bejelentet-
te, csatlakozik az amerikai javaslathoz, 
azonban kéri, hogy a vizsgáló bizottság 
hatáskörét terjesszék ki az egész or-
szágra, azaz a görög belső állapotokra 
•is. . . . 

A biztonsági tanács egyhangúlag el-
fogadta az Egyesült Államok javasla-
tát, hogy vizsgáló bizottságot küldje-
nek ki Görögország északi határvidé-
kére, i 

A, biztonsági tanács elhatározta, 
hogy az északgörögországi határvidék-
re küldendő bizottságban 11 tagállam 
képviselteti magát. A bizottságot ja-
nuár 1 után állítják össze, A nemze'-
közi vizsgáló bizottságot útjára Bulgá-
ria, Görögország, Jugoszlávia és Albá-
nia képviselői is elkísérik mint össze-

j kötő tisztek. A biztonsági tanács legkö-
j zelebbi ülését december 31-én tartja. 

A nemzetnek szüksége van 
a Kommunista Párt kezdeményezésére 

Gerő Ernő előadása Magyarország hároméves gazdasági 
tervének alapjairól 

(Budapest, december 20.) A Ma-
gyar Kommunista Párt politikai aka-
dém ájának előadássorozatában pén-
teken délu'án Gerő Ernő közlekedés-
ügyi miniszter tartott előadást »Ma-
gya: ország 3 éves gazdasági tervének 
alapjak ttmmel. 

A miniszter bevezetőjében megál-
lapította, hogy a Magyar Kommu-
nista Párt IJj. kongresszusán hozott 
ha'ározat értelmében a párt politikai 
bizottsága létrehozta azt a szervet, 
amelynek feladata volt a 3 éves ál-
lamgazdasági tervnek, mint a Magyar 
Kommunista Párt javaslatának elő-
készi'ésó. Többmint 2 hónapos meg-

feszített munka után elkészült a terv 
részletes vázlata. A Kommunista Párt 
nem azzal a szándékkal vette kezébe 
a kezdeményezést, hogy kisajátítsa 
magának a 3 éves tervet, hanem 
a.ért, mert a tapasztalat megmutatta, 
hogy a nemzetnek szüksége van a 
Kommunista Párt kezdeményezésére 
az ország nagy problémáinak megol-
dása'nál. 

Miért dolgozunk ki 3 évre szóló ter-
vet. Azért, mert végzett számításaink 
azt mutatják, hogy körülbelül 3 esz-
tendőre van szükség ahhoz, hogy összes 
erőforrásaink helyes, takarékos, ész-
szerű felhasználásával, szorgalommal 
és odaadással általában elérjük, sok 
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területen pedig tul is haladjuk az utol-
só békeév szinvonalat. A terv első ré-
szének végén a munkások, közíisztvise 
lők, magántisztviselők, vasutasok, pos-
tások, tanítók és tanárok, valamint 
nyugdíjasok életszínvonala lefogja érni 
az 1938-as életszínvonal 85 százalékát, 
a második év végén az 1938-as életszín-
vonal 100 százalékát* a 3. év végén pe-
dig az általános életszínvonal az 1938-as 
életszínvonal 109 százalékát % fogja el-
érni. 

Még a hároméves terv befejezése 
előtt teljesen meg kell szűnnie a mun-
Jianéküliségnek, sőt éppen egyik legne-
hezebb kérdésünk éppen az lesz; hon-
fián és hogyan teremtsük elő a terv 
magvalósításához szükséges munkaerőt. 
Az 1947 augusztus l-én kezdődő és 1950 
augusztus l-én befejeződő terv végén 
ipari termelésben el kell érni az utol-
só békeévnek 126.5 százalékát. Ami me 
zőgazdasági termelésünket illeti, a há-
roméves terv azt a célt tűzi ki, hogy 
az utolsó esztendőben általánosságban 
elérjük az 1938-as termelési szinvona-
l a t 

Letartóztatták Vfdovi tsot 
(Budapest, december 20.) A nem" 

zetgyülés, pmint azt tegnap jelentet.. 
tűk, felfüggesztette a tömeggyilkos 
Vértessy megszöktetőjének Vidovits 
Ferenc képviselőjének mentelmi jo" 
g á t Miután előrelátható volt, hogy 
• mentelmi bizottság milyen határo-
zatot hoz, a detektívek felkészülten 
várták a mentelmi bizottság döntését 
és aimak elhangzása után tiz perc 
múlva Vidovits Ferencet már de" 
Icktivek vitték autón az ügyészség 
Makó-utcai fogházba. 

Babkávéval 
készült édes 1 b J P O K 
egyedárusítása. — Tejesucavenak, 
kávékréntnek egyaránt alkalmas. 

i | Planta, Sámson, hársfateák es 
t e a k i v o n a i o k kizárólag vt. 
saonteladóknak legolcsóbban 

SZERED Al-nál, 
Cserzy M.-utca 3, "és Kárász-u. 10. 

Ingyen v i l lamosjegyet 
a hadirokkant*ltnak! 

Kopottruhás, kétmankós hadigondo-
zott fiatalember járt szerkesztőségünk-
ben. Még az ország teljes felszabadu-
lása előtt önként jelentkezett a demo-
kratikus hadseregbe frontszolgálatra és 
hűségesen teljesítette is becsülettel vál-
lalt feladatát. Székesfehérvárnál a fa-
siszta csapatok elleni küzdelemben sú-
lyosan megsebesült és ennek következ-
tében el is veszítette egyik lábát. Az-
óta csak mankóval tud járni. A mos-
tani csúszós időkben azonban ez nagy 
nehézséget okos neki, ezért legalább 
villamossal szeretne könnyíteni magán. 
Munkához eddig még nem jutott, kevés 
hadigondozotti ellátásából pedig nem 
tudja megfizetni a magas villamosdi-
jakat. A szerkesztőségünkön keresztül 
kérte a szegedi vitlamostársaságot, hogy 
a rokkant, hadigondozottak számára 
legalább kedvezményes jegyeket bocsás-
sanak ki. 

A magunk részéről is felhívjuk erre 
a szegedi villamostársaság figyelmét. A 
háború rokkantjai, akik demokratikus 
hadseregünkben önként kockáztatták 
életüket mindannyiunk felszabadulásá-
ért, elsősorban megérdemlik, hogy leg-
alább ezzel részben lerójuk irántuk ér-
zett hálánkat. Számukra nemcsak ked-
vezményes jegyet, hanem díjmentes 
tiszteletjegyet illenék biztosítani, hiszen 
ugy sincsenek olyan sokan, hogy ez na-
gyobb megerőltetést jelentene a villa-
mosvállalatnak. Ugyanezt a tiszteletje-
gyet megérdemlik azok a szerencsétlen 
hadirokkantak is, akiket önhibájukon 
kivül kényszeritettek egy szörnyű há-
borúba, hogy ott idegen célokért ve-
szítsék el kezüket, lábukat és kockáz-
lássák életüket. Reméljük, a villamos-
vasút vezetősége minél előbb intézke-
dik ebben az ügyben és a legrövidebb 
időn belül kiutalja a rokkant hadigon-
dozottak tiszteletjegyeit. 

A napokban doni a belügyminiszter 
a városi státustervezet lölőtt 

(Szeged, december 20.) Régóta va-
júdó kérdése Szegednek a státus-
kérdés. Dr. Antalffy György helyet-
tes-polgármester elkészítette a státus-
tervezetet. Dr. Nagy Lajos belügymi-
niszteri titkár Szegedre érkezett, 
hogy a helyszínen tanulmányozza dr. 

Antalffy tervezetét és megtegye je-
lentését, valamint előterjesztését a 

belügyminisztériumban tapasztalatai 
alapján. Minden valószínűség szerint 
a belügyminiszter a közeli napokban 
a jelentés alapján meghozza döntését. 

Faragó László előadása a Szovjetunió 
iskolarendszeréről 

(Szeged, december 20.) A szovjet-ma-
gyar barátság szegedi kulturnapjai ke-
retében pénteken délután, dr. Faragó 
László, a budapesti tudományegyetem 
kiváló pedagógus magántanára tartott 
előadást „Iskolarendszer a Szovjetunió-
ban" címmel a központi egyetemen. Ab-
ból indult ki, hogy igazi szabadságot 
csak ott lehet teremteni, ahol a társa-
dalmi egyenlőség uralkodik az embe-
rek között. Ennek azonban igen fontos 
feltétele a művelődés terén is az egyen-
lő lehetőségek megteremtése. Ebből az 
elvből született meg világszerte mz ál-
talános iskola gondolata, amely a Szov-
jetuniótól kezdve Angliáig majdnem 
minden államban megvalósult. A legra-
cionalisabban, legtisztábban éppen a i 
Szovjetunió tudta ezt megvalósítani. Az I 

októberi forradalom átalakította az 
orosz társadalmat és igy sikerült ez is-
kolarendszert is az uj társadalmi tör-
vényeknek megfelelően átalakítani. A 
szovjet iskolarendszer létrája szilárd 
alapokon áll, vagyis nincsen olyan is-
kola, amelyből ne lehetne magasabb 
iskolákba menni. A tanulás és a fel-
sőbb iskolákba való eljutás nemzeti-
ségre, nemre való tekintet nélkül a 
Szovjetunió minden polgárának egyenlő 
joga és mindenkinek lehetőséget nyúj-
tanak arra, hogy képessegeit a legma-
gasabb fokig kibontakozhassa. 

A nagy tapssal farado t értékes elő-
adást Takáos Béla főigazgatósági titkár 
vezette be és köszönte meg az előadó-
nak. 

ünnepélyes külsőségek kőzi nyílt meg 
a magyar-szovjet bélyegkiáititás 

Alkalmi bélyegzővel látják el a kiállítás területén feladott 
postai küldeményeket 

(Szeged, december 20.) A Hungária-
szálló nagytermében pénteken délutáni 
ünnepélyes külsőségek között nyilt meg 
a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 
bélyegkiállitás;;. A város és a MSzMT 
nevében Dénes Leó elvtárs polgármes-
ter üdvözölte a megjelenteket és hang-
súlyozta, hogy a felszabadulás óta ez 
az első ilyen nagyszabású kiállítás. Rá-
mutatott egyben a kiállítás jelentősé-
gére, amelyen keresztül is közelebb jut-
hatunk a Szovjetunió megismeréséhez. 

A magyar postavezérigazgatóság ne-
vében Visinszky József igazgató szólalt 
fel és annak a reményének adott kife-
jezést, hogy a bélyegkiállitás is hozzá-
járul majd a két nép közötti minden 
fenntartástól mentes barátság alakulá-
sára. Villányi Ármin műszaki főtaná-
csos, a szegedi bélyeggyüjtőtársadalom 
nevében mondott köszönetet a kiállítás 
megrendezéséért. Örvös János a Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Társaság bé-
lyeggyűjtő szakosztályának központi 
vezetője, a Jövendő munkatársa, a ki-
állítás jelentőségére mutatott rá és ki-
fejtette, hogy a szovjet bélyegekből is 
megismerhetjük azt*a hatalmas teljesít-
ményt, amelyet a Szovjetunió az elmuit 
25 év alatt végzett. Szavai után végig-
vezette a közönséget a kiállításon és 
megmutatta a legkülönbözőbb nemze-
tek bélyegeiből ügyesen összeállított íz-
léses kiállítást. A régi kőnyomatos bé-
lyegektől napjainkig mindenféle fajta 
bélyeget láthatunk a vitrinekben és a 
szemlélőnek valóban páratlan élmény-
ben van része. 

A Délmagyarország munkatársa kü-
lön is elbeszélgetett a kiállítás kitűnő 
rendezőjével: Örvös Jánossal. . Elmon-
dotta, hogy a Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság a bélyeggyüjtést is fel-
használja a két nép közötti kapcsolat 
kimélyitésére. A kiállított anyagot 
egyébként eddig hatalmas érdeklődés 
mellett mutatták be Győrött, Sopron- -
ban, Esztergomban és Hódmezővásár-
helyen. t 

— Kétségtelen azonban — mondotta 
Örvös János —, hogy valamennyi kö-
zött legszebb, legimpozánsabb a szegedi 
kiállítás, mert itt valósággal muzeális 
keretben láthatjuk a magyar, valamint 
a szovjet és a többi külföldi országok 
bélyegeit. A kiállítás legérdekesebb ré-
sze a Szovjetunió külföldi kulturális 
kapcsolatait ápoló társaság (VOKSz) ál-
tal rendelkezésre bocsátott teljes gyűj-
temény, amely a szovjet posta által ki-

adott összes hélyegeket tartalmazza. A 
kiállításnak külön érdekességet adott, 
hogy most van a magyar bélyeg meg-
jelenésének 75, a szovjet bélyeg megje-
lenésének pedig 25. éves évfordulója. 
Ugyanezekben a napokban zajlik le eb-
ből az alkalomból Moszkvában is nagy-
szabású bélyegkiállitás. Ennek emléké-
re a szovjet posta külön művészi bé-
lyegsorozatot is adott ki. A szegedi ki-
állításon levő szovjet bélyegek is hűsé-
gesen elénk tárják mindazt, amit a szov-
jet állam áz elmúlt 25 év alátt végzett. 
Igen érdekes péídául az az 1934-ben 
megjelent sorozat, amely a háború ször-
nyűségeire figyelmezteti az embe isé-
get. Sajnos, a Szovjetunió figyelmezte-
tése ugy látszik, hiábavaló volt. 

A kiállítás iránt egyébként joggal 
nyilvánulhat meg nagy érdeklődés, 
mert valóban ritkán látott, értékes és 
érdekes anyagot szemlélhet meg itt 
egész napon át a közönség. A kiállítás 
területén a magyar posta ünnepi em-
lékbélyegzővel látja el a feladó't külde-
ményeket. 

Fájdalomtól megtört szivvel jelentjük, hogy a legjobb anya, nagy-
anya és testvér, 

özv. Diener Pálné 
sz. Molnár Mária 

december 20-án elhunyt. Temetése december 21-én délután 2 órakor a 
belvárosi temető halottasházából. Külön villamoskocsi a Dugonics-térről. 

— Hadifogolyszolgálat. A mosz-
kvai rádió ütján az allábbi magyar 
hadifogoly üzeni, hogy egészséges, 
jól érzi magái, szeretettjei köszönti 
hozzátartozóit és kéri, mielőbb írja-
nak a következő címre: Moszkva 
Krasznij Kreszt Pocstovij Jascsik 58/2 
Kiss Jenő Kiss Jenőnének Szeged. 

— »A züidinges szubrett.z Még 
1945-ben a pesti Kis Újság »A zöld-
inges szubretté cün alatt az akkor 
pesti, jelenleg a Szegedi Nemzeti 
Szinház primadonnájáról: Szondy Bi-
riről cikket rrt, aki ellen a cikkben 
foglaltakért eljárás indult a pesti 
népügyészségen. Szondy Biri ebben 
az ügyben tisztázta magát Pesten, a 
uviomoiáíri meg is szüntették ellene s 
most egy év távlatából -egy szegedi 
jóakarója beküldte a szegedi nép-
ügy észségnek a Kis Újság Inkriminált 
cikkét, kérve az eljárás lefolytatását. 
Szondy' Birit pénteken hallgatta ki 
dr. Márai Pál népügyész, aki előtt a 
művésznő igazolta, hogy ez ügyben 
a pesti népügyészség már megszün-
tette az eljárást, igy a szegedi kihall-
gatásáról felvett jegyzőkönyv a pesti 
iratokhoz kerül irattárba. 
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Olvasd és Uifes<z4\ 

a D é l m a g y a r o r s z á g o t 

A tanár ur zongorázik 
— a diákok táncolnak 

A diákság és a demokratikus tanár 
között kialakulóban levő egészsége-
sebb kapcsolatra jellemző az a kis, 
kedvesen megírt cikk, amely a Diák-
életé című írógéppel sokszorosított 
diáklapban jelent meg. A lapot a 
szegedi városi kereskedelmi leány-
középiskolások adják ki Főidényi Ág* 
nes ügyes szerkesztésében. A ked-
vesen iide kis cikket egész terjedel-
mében közöljük. 

Szív és tanár 
Bátyám, aki még a háború előtt 

volt diák, azt mesélte nekem, hogy 
volt egy tanára, aki a kellemetlen, 
házi feladatokat, a soronkívüli is-
kolai berendeléseket, a szokásos 
megrovásokat mindig azzal indo-
kolta meg: »Velein is így csináltak,, 
mikor diák voltam!« 

Erről eszembe jut a kővetkező 
történet: 

A diák hazahozza a bizonyítvá-
nyát. Az apja térdére fekteti és ef-
verk Arra jön a szomszéd, megkér-
dezi az apát: 

— Miért veri ezt a gyermekét, 
hiszen látom, hogy tiszta jeles a 
bizonyítványa ? 

Mire az apa így felel: 
— Nem tudom miért, de engem 

is megvertek a szüleim, amikor a 
bizonyítványom hazahoztam. Ezért 
úgy gondblom, ez a helyes. 

Ma már nincsenek ilyen tanárok. 
Ma máir nem hivatkoznak arra,, 
hogy valamit azért kell megteoniok",, 
mert annakidején velük is azt csi-
nálták. Sőt a mi tanáraink gyak-
ran olyan megértőek. amilyenek az 
ő tanáraik nem tudtak lenni. Talán 
nem fog senki sem megharagudni, 
ha feljegyzek erre egy példát: A ke-
reskedelmi' fiu középiskola és a 
vegyipari fiu középiskola egy-egy 
tanára a láncoló diákoknak zon-
gorázott. Nem tévedés. A tanárok 
zongoráztak s a diákok arra tán-
coltak. És nem dőlt le a tanári 
tekintély. Másnap a diákok ugyan-
ennél a tanárnál feleltek jelesre, 
vagy négyesre, aszerint, ahogyan 
tudtak. 

Lehet, hogy vannak olyanok,, 
akik számára ez jelentéktelen eset, 
de vagyunk sokan, akiknél ez a 
zongorázás nagyon is sokat jelen-
tett. 

Köszönjük, hogy a tanárok le-
szálltak a katedráról közénk. ígér-
jük, hogy hizalmuklkail nem fo-
gunk visszaélni', ment ők sem azt 
nézik, hogy mit csináltak a régi 
tanárok, hanem talán éppen azt 
adják nekünk, amiben az ő taná* 
raik elzárkózó(tak voltak — a szí-
vüket. 

N a g y k a r á c s o n y i v á s á r ! 
Olcsó rádiók, villanylóió 
ós vasalók Q Rádiójavitá* 
és villanyszerelés © Porszívó-
é$ parkeítkeíélőgép kőetönzés. 

T A L P A I , *Aradi utca 7. 

Az Alföld legnagyobb láblatíveg 
raktára és üvegezési vállalata 

Körösi Gézm 
Mórev-atc* 9. TeteSon: 407. 

Rádiót, 
varrógépet 

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

M A R K O V I C S 
műszaki üzletéből. 
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Por vas József: 

Valószínűleg Tamási Áron lesz az uj kultuszminiszter 
„A népi ko l lég iumokból nő ki az uj magyar demokratikus 

érte lmiség" — „E nyáron százra emeljük a népi kollé-
g iumok számát" 

len vigasztaló sziget az egész magyar 
kuli árpolitikában. 

— További feladatok ezen a téren? 
— kérdezzük. 

— A most következő év programja 
— folytatja —, főként a meglévő, 
kollégiumok erősítése, egyrészt anya-
gilag — mert különösen a pesti népi 
kollégiumokban nagyon sivár, sa-
nyarú körülmények között élnek —, 
másrészt pedig a belső nevelő mun-
ka fokozott 'továbbvitele. Az elmúlt 

(Szeged, december 20.; jelentet-
tük, hogy a magyal*—szovjet barát-
ság kuhűrnapjaira Szegedre érke-
zeti Darvas József nemzetgyűlési 
képviselő, a szabad Szó főszerkesz-
tője, akit évekkel ezelőtt, ntait krválö 
népi Írói ismert meg az ország. Szin-
ház1 előadása után csütörtökön este 
az üjságrróotthonban tárgyalt a vá-
ros kulturális életének vezetőivel, itt 
felkereste öt a "Móricz Zsigmod Népi 
kKollégium ifjúsága is, mint a Népi 
Kollégiumok Országos Szövetségének 
ügyvezető elnökét. Hosszan, a leg-
közvetlenebb hangon elbeszélgetett a 
népi kollégistákkal és amint kijelen-
tette, igen jó véleménnyel megy ei 
Szegedről a koiiégium szellemére vo-
natkozóan. A kollégisták és a Kál-
mány Lajos Kör* meghívására nteg is 
ígérte, hogy január 12-én ismét Sze-
gedre jön a hires Muharay népi 
együttessel, hogy megrendezzék Ut a 

népi irodalom napját. 
Amint ismeretes, a Nemzeti Pa-

rasztpárt Darvas Józsefet jelölte a 
kuUuszmÖHSZiert tárca betöltésére, de 
a Kisgazdapárt ezt ellenezte azzal, 
nügy protestáns nein lehet kultuszmi-
niszter. Mint a iegiiiietékescbbet, ma-
gát Darvas Józsefet kérdeztük rnegj 
az ügy mai állására vonatkozóan. 

A Kisgazdapárt minden alkalom-
mal hevesen ellenezte a protestáns 
kultuszminiszter kinevezését, -"- mon-
dotta —, igy a tárgyalások idejére 
továbbra is Kerfeszturynak kellett vál-
lalnia a kültusznriniszferi teendőket. 
A Nemzeti Parasztpárt nem faríja 
megengedhetőnek, hogy a demokra-
tikus Magyarországon mqg mindig 
vallási szempontok legyenek döntők, 
átérezve azonban a felelősséget, ío-
vábbra is kitart elvi álláspontja mel-
lett, de az ideiglenességből származó 
nehézségek megszüntetésére .inkább 
katolikus jelöltet állit. Lddig Tamási 
Áron és Jócsik Lajos jött számításba, 
de valószínűen Tamási Áron lesz az 
uj kultuszminiszter. 

Ugy érezzük, talán nem is Darvas 
protestáns vallása a legfőbb hiba, 
hanem komolyan demokratikus meg-
győződésétől félnek inkább egyes kö-
rökben, Valóban igaza lehet annak az 
egyre jobban terjedő félig tréfás 
megállapításnak, hogy íia Mrncl-
szenthy protestáns lenne, akkor* nem 
ez nem lenne akadálya kultuszul Unsz-
terségének." Ezek'után egyéni véle-
ménye iránt érdeklődtünk ezzel kap-
csolatban. Szerény mosollyal vála-
szolt: 

— Én természetesen pártom állás-
pontját képviselem. 

Mindjobban felcsillan azonban a 
szeme, amikor a népi kollégiumok 
helyzetét kérdezzük. 

— Egyre nyilvánvalóbbá válik, — 
mondja —, hógy a magyar értelmi-
i g demokratizálódásának, helyeseb-
ben az uj magyar demokratikus ér-
telmiség felnevelésének komoly tá-
masztékát sehol nem találhatjuk, 
csak a népi kollégiumokban. Egy-
részt a valóban demokratikus pártok-
nak és tömegeiknek, másrészt a de-
mokratikus kultúrpolitikának, sőt de-
mokratikus kultuszminisztériumnak 
legfőbb gondjának kell lennie, hogy 
a népi. kollégiumi mozgalmat támo-
gassa. Jelenleg 54 népi koiiégium 
működik az országban, körülbelül 
háromezer diákkal. Ezek között kö-
zépiskolás és egyetemi, főiskolás kol-
légiumok is vannak. Ma ez az egyet* 

nyáron a Győrffy-kollégium roham-
csapata hozta létre általába^ a népi 
kollégiumokat, ezen a nyáron most 
annak mintájára Valamennyi népi kol-
légiumot a szervezés szolgálatába 
akarjuk állítani további kollégiumok 
megteremtésére. A jövő ősszel száz 
népi kolégiummal akarunk indulni és 
a jelek szerint ez sikerül is. 

Végül Darvas Józsefhez, a népi 
íróhoz fordulunk. Vájjon ennyi mun-
kája között ráér-e irodalommal is 
foglalkozni. 

— Most dolgozom egy regényemen 
— feleli. Valószínűleg tavaszra jele-
nik majd még Októberi köd« cim-
mel. Ez a magyar.társadalom kereszt-
metszetét adja az l()30-as, évektől 
napjainkig. (fokos) 

Hatszáz gyermek kapott karácsonyi ajándékot 
a demokratikus Nőszövetségtől 

Száz négyzetméter üveget szerzett a MNDSz az i skolák 
ablakainak be i ivegezésére 

(Szeged, december 20.) Mint mar 
jelentettük, az MNDSz országos ak-
ciót kezdeményezett százezer gyer-
mek karácsonyi • felruházására. Az 
MNDSz szegedi szervezete is kivette 
részé; az akcióból és jelentős össze-
get sikerült öszegyüjten-i. 

Pénteken reggel kezdődőit az 
MNDSz Tisza Lajos-körut 57. száma 
székházában a karácsonyi ajándék-
csomagok szé.osztása. Szorgos .asz--
szonykezek 000 kis csomagot készí-
tettek. V-alameny i-ben volt ruházati 
anyag, ezen túlmenően pedig keksz, 
liszt, cukor, cukorka, baba és pap-
rika. Hatvan -.gyermek számára sike-
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ri'ilt cipőt is biztosítani. Husz egé-
szen szegénysorsu gyermeket az 
MNDSz pedig teljesen felruházott. 

Az MNDáz meg lehetett elégedve 
az eredményei, a könnyes gyermek-
szemek hűségesen tolmácsolták szá-
rijára a szegények háláját. 
-Értesülésünk szerint az MNDSz bu-

dapesti központja Szegedre küldött 
száz négyzetméter ablaküveget.- De-
mokratikus asszonyaink ugy határoz-
ták, amint befejezik a ruhaosztást, 
rögtön hozzálátnák, hogy megállapít-
sák, hol a legszükségesebb, az üve-
gezés az iskolákban és' ezen'a kérdé-
sen is segíteni" fognak. 

Mégi sc sak volt eredménye a M&P akció iknak I 

Átlagosan 10-15 százalékkal estek 
az egyes közszükségleti cikkek árai 

A halálos Ítéletek országszer te megriasztották a feketézőket 
. (Szeged, december 20.) A jobboldali 

sajtó állandóan támadta a Magyar 
Kommunista Partot azért, hogy itül-
döttségjárássaí és tüntető -népgyülések-
kel igyekezett a kormányzatot erélye-
sebb harcra birni a drágaság, illette az 
árdrágítók ellen, kiég a demokratikus 
politikai körökben is akadtak hangák; 
amelyek az MKP harcmodorát kifogá-
solták és nem tartották célravezetőnek. 
Az események most már megállapítha-
tóan bennünket • igazoltak, mert it kü-
dőttségjárások, felvonulások és tünteté-
sek hatása alatt megtörténtek az első 
haktlos ítéletek, aminek következtében 
a fekeiézét> észrevehetően csökkeni, 
sőt, egyes vidékeken, teljesen mégszünt. 
Előkerült az áru és igy a karácsonyi 
vásárra várt áremelkedés elmaradt, sőt 
átlagosan számítva az országban 10—lő 
száza lék kai estek az árak. 

Erről tanúskodnak a> közellátási fel-
ügyeiőség áltai iondelk ízesünkre bocsá-
tott alábbi adatok is: 

A közszükségleti cikkek és élelmi-
szerek uj árai a következők: 

1. A nyersbőrfeldolgozó ipar áltai 
előállított készb őr lé le s ég e kn oi a mér-
séklés a készbőregységáratea is Ikal-
mazandók. Ezek árai kb. 5—6 Százalék-
kal csökkentek. 

2. Nyersbőrárak közül a sómentes 
súlyból 30 kg szarvval 4.60 Ft szarv 
nélkül 4.70 Ft. Juhbőrök légszáraz, 
sómentes állapotban darabonkint 0.80— 
1 forintot esteit. Szőrme célra alkalmas 
fej-csikó bőrök darabonkint és osztá-
lyonkint 10—12 forintot estek. Kecske, 
gida és báránybőr ára 100 darabonkini 
2—3 forinttal esett. 

3. A paraffin és keverékgyertya a 
nagykereskedők részére történt eladás 
esetén 100 .kilónkinti 663, kiskereskedőit 
részéve történt eladás esetén 786 forint. 
Félkilós suiyegység eladása esetén a.40 
forint, valamint 1 kg és sulyegység el-
adása esetén 11.40 forint. 

4. Kovácsipar által belföldön előállí-
tott ka-sza és sarló eladási áraiból 20 
százalék errgedtnényt kell adni a ke-
reskedőknek. 

5. Sziivaiz ára kilónkint 5.60. 
6. A nyers napraforgó, illetve tök-

magolaj fogyasztói ára kilónkint 5.C0, 
litertnkint 4-90. Finomított napraforgó, 
illetve tökmagoiaj ára kilónkint 0.30, 
literénkint 5.70 forint. 

A margarin fogyasztói ára kilónkint 
8.40 'foriüi. 

7. Papiros és Írószerek ára a' nyom-
tatvány és egyéb -árak. beszerzési árá-
hoz a kiskereskedők 60 százalék helyett 
43 százaiékot számithatnak. Közszáíli-
tas, esetén a kiskereskedők 38 százalék 
helyett 30 százalékot számithatnak. 

3. Szappan ára. a nagykereskedők-
nek '.örténő eladás esetén 373 forint, 
kiskereskedőknek történt eladás esetén 
422. forint. A nagyfogyasztóknak törté-
nő eladás esetén 407 forint, 

9. Textilkereskedők haszonkulcsszá-
zalélta átlagosan minden cikk eladásai 
esetén 2—8 százalékig csökkent. 

10. Marha-, borjú-, juh- és bárány-
husok és melléktermékek leszállított 
árai: 

I. o. ökör. növendékmarha kilója 
2.90, II. o. 2.60, III. o. 2.80, csontozni 
való 1.75, I. o. bika 2.80, II. oszt. 2.50, 
III. oszt 2.20, csontozni való 1.70, I. o. 
tehén 2.75, II. o. '2.45, III. oszt. 2.15, 
csontozni való 1.60, I. és II. oszt. bi-
valyökör és növ. bivaly 2.20, III. a 
2.10, csontozni való 1.6Ó, I. és II. o. bi-
valybika 2.15, III. oszt. 2.—, csontozni 
való 1.50, I. és II. oszt. bivalytehén 3.10, 
III. oszt. 1.90, csontozni való 1.50 forint. 

Vágóborjú: II. oszt. borjú és bivaly-
borjú kilónkint 3.10, marhahús, vesepe-
csenye, hátszín 5.60 forint. 

Füstölt marhahús, hátszín, rostélyos 
füstölt állapotban 7.—, főtt állapotban 
9.— forint. 

Borjúhús (lapocka, kai-aj, vesés, stb.) 
7.— forint. Juhhus kilónkint 5.60 forint. 

Multadban nincs öröm, 
jövődben nincs remény. . . 

Magyarország tollkerCsJéedőit .ismét 
komoly veszély Fenyegeti. Ti/, nap 
óta szinte ijesztő gyorsasággá! 
akarja a tollkivitdi szövetkezet (toíl-
szfeulikátust) csinálni az a 10—12 
exportőr, akik ezelőtt két hónappal 
még hallani sem akartak erről. Mi 
a 'jogegyéniőség elve alapján tiszta 
gazdasági demokrácián nyugvó valódi 
szövetkezést akartunk csinálni áz or-
szág valamennyi foílfcereskedői s/.á-
ná-ra nchi pedig álszöveíkezetet 
10—12 nagytőkés exportőr egyéni ka-
pitalista törekvéseinek' megfelelőt 

Ez volt a baj, ezért nem tudtuk 
megcsinálni, mert a szövetkezésnek 
ez a tisztas/.áii-déku. becsületes és 
minden dolgozónak juttató fönn íja 
nem volt összeegyeztethető a nagy-
tőke érdekeivel. A tőkések nélkül" 
viszont képtelenek voltunk megcsi-
nálni a magyar toll kivitelét lebo-
nyolító szövetkezetet, inert ehhez k*R 
molv tőke szükséges. A háború előtt 
voltak olyan évek, amikor a tölt kivi, 
télből -cgx évben 5 millió dollár 
folyt be az országba-

Arra a kérdésemre, hogy ml tette 
szükségessé most, hogy lóhalálában 
akarják a szindikátust megcsináló', 
a/ volt a felelet, — hogy a hivatalok 
kívánják. Hát ez nem igaz. urak1. A 
Külkereskedelmi Divataiban dr. Moi 
nár Albert alelnök ebben a kérdés-
ben ugy szegezte l-e álláspontját*, bogy 
3 kormányzat nem akar és nem ts 
fog monopolisztlkus jogot atlni a ma-
gyar toll kivitelére egy szükkörű 
klikknek, hanem minden toílkéfes-
Uedő, akinek szakmai és anyagi fel-
készültsége. megvan, szállíthat kül-
földre árut a megfelelő ellenőrzés 
mellett. Ez az igazság a dologban 
és ez is a helyes- ÉS azt is mon-
dotta, hogyha meg akarja » . szakma 
csinálni a maga kiviteli szövetkeze-
tét, csinálja, de úgy, hogy abból ne 
zárjanak ki senkit, akinek a szüksé-
ges előfeltételek a rendelkezésére 
állanak. Ez a küHcet-eskedelnii hiva-
tal válasza az urak válaszára. 

Én megmondom őszintén, hol van 
a kutya elásva. Ott, hogy -ezek az 
urak, most már kénytelenek — akár-
mennyire is nem tetszki nekik — 
belárfni azt, bogy a szövetkezeti tör-
vény befejezés előtt áll, amely "tör-
vénynek egyik sarkalatos pontja a 
következőket mondja: A szövetkeze-
tekről szóló törvény megalkotásánaJ 
az a cél lebegett a magyar köztár" 
saság törvényhozóinak szeme előtt, 
hogy a magyar nép többségét ma-
gábafoglaló dolgozók a parasztok, 
munkások és a haladó értelmiségiek 
összefogásával, a kis gazdásági 
egyedek részére biztosítja a nagyobb 
szervezettség gazdasági és társadalmi 
előnyeik. 

És bizony urak ez azt jelenti, bogy 
a jövőben az is becsületesebb darab 
kenyérhez jut, aki a tollat összegűjti 
és exportra előkészíti. 

Bo/ókv László. 

Nagy karácsonyi v á s á r ! 
Márkás krém- es faudantsziíon-
cukrok, karácsonyfadíszek dús vá-
lasztékban, olcsó áron. Cukorkák, 

békebeli csokoládé 
nagyban és kicsinyben 

Kovács Im«e 
cükferkanagykereskedönéL ' tsz* 
Lajos-körut 48. — Telefon: 2-45. 

Vasárnap délután egynegyed 2 árakor a Vasutas-stadionban 

Szeged AK--MTK 
NB I. bajnoki hnérkttaés. Jegyek elővételben $ kiadóhivatalban válthatók 
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Niért nem jelennek meg 
a vidéki tanuk a népöi-
rdsági tárgyaláson ? 

Megidézték tanu'naic Makóra Szeat-
györgyi Ferenc deszkí i|gazga:ó-tanító 
népbiróság; tárgyalására. Egyszer 
megtartották a tárgyalást, akkor en-
gem nem hallgattak ki, a tárgyalást 
elhalasztották. Az útiköltségemet ter-
mészetesen nem térítették meg. Ez-
után többször kaptam idézést, de 
minthogy akkoriban inflációs idők 
voltak, amikor hetenként nem ke-
restem többet, mint 2 liter tej árát, nem 
tudtam elmenni. Amikor az idézéseket 
megkaptam kötelességszerűen értesí-
tettem a makói törvényszéket, liogy 
utóköltség hiányában nem áll mó-
domban a tárgyalásra elutazni. Erre 
most december 7-én rendőrrel ve-
zetettek elő Makóra. Útiköltség ez-
úttal sem állott rendelkezésemre, 
így a MÁV, minthogy, menetjegye-
met nerií tudtam megváltani 54.50 fo 
rintra büntetett meg. A rendőr elvitt 
a bíróságra otthagyott és eltávozott. 
A bíróságon előadtam, hogyan jár-
tam a MÁV-val,- de mégsem adtak 
útiköltséget visszafelé sem. Azt mon-
dották Szegeden megtérítek. Nekem 
viszont minden körülmények kőzött 
Szegedre kellett jönnöm. Így persze 
kilátásom volt arra, hogy ismét 54.80 
forintra büntetnek még. Arra kértem 
a bíróság elnökét adjon nekem to-
Ionciítlevetet Szegedre. Az elnök az 
ügyészhez utalt, aki viszont azzal 
tért ki kérésem elől, hogy totónc-
utlevelet csak a rendőrség állíthat 
ki. Arra kértem tehát őket, írjanak át 
a rendőrkapitányságra, hogy nekem 
á toloncutlevelct adják ki. Erre kap-
tam egy írást, amellyel elmentem 
a rendőrkapitányságra. Itt — sze" 
rencsétlenségemre — éppen havi tiszti 
gyűlés volt s így csak 3 órai vá-
rakozás után tudtam a rcjidőrkapr 
tánnyal beszélni. A rendőrkapitány 
kijelentette, hogy a szabályok ellen 
nem tehet semmit, toloncutlevelet 
nem adhat. Egyébként szerinte aZ 
ügyésznek lett volna kötelessége áz 
útiköltség fedezéséről gondoskodni. 

Én ana kértem, hogy ez esetben, a 
rendkívüli körülményekre való tekin-
tettel, térjen el a szabálytól, erre 
azt felelte, hogy toloncutlevelet csak 
az kaphat, aki előzetes letartóztatás-
ban van, miután itt ez az eset nem 
áll fenn, nem adhat. Végül is egy 
Papp László nevű reudőrhadnagynak 
támadt mentő ötlete: kérte a kapö-
-tányt, telefonáljon a hídőrséghez, 
hogy a legközelebbi Szeged felé 
menő gépkocsira legyenek engem fel 
s így tudtam azután hazajönm. 

Szegeden persze folytatódott a kál-
váriám, a törvényszéken kellett sza-
ladgálni igazolvány után, mellyel iga-
zolni tudjam, liogy milyen ügyből 
kifolyólag kellett Makóra mennem 
és ezzel igazoljam a MÁV előtt, begy 
önhibámon kivül büntetett meg. A 
MÁV-nál nap-nap után járok el, hogy 
végre valakivel beszélni tudjak s az 
elővezettetéson következtében történt 
megbüntettetésem elengedését elér-
jem. 

Ha minden tanúnak, aki népbíró" 
sági ügyben van megidézve vidékre, 
ennyi fáradságába é s kálváriajába'ke-
riil az igazságszolgáltatással szem-
ben fennálló állampolgári kötelessé-
gének teljesítése, akkor nem lehet 
majd csodálkozni, ha a legtöbb em-
ber kitér a tanúskodás elől és így 

- A Magyar Kommunista Párt zenei szemináriuma, 

Hogyan hallgassunk operát ? 
Irta: Várady László, a Nemzeti Színház karnagya. 

i. 
Az opera mint dráma 

Mint minden nagyvárosban, Sze-
geden is az opera a. legnépszerűbb 
szinpadi műfaj. Nagy érdeklődés 
előz meg egy-egy operaelőadást, ha 
az jól sikerült, soká beszélnek róla, 
megtárgyalják annak műiden részle-
tét. Tanulságos megfigyelni, hogy 
ilyenfajta beszélgetések folyamán ki 
lei miben határozza meg valamelyik 
opera őt érdeklő momentumait. 

Egyeseket a zene vonz. szívesen 
hallgatják az ismert motívumokat, 
áriákat, duettelrét. Másokat a zene-
kar köt le, a hangszeres együttes 
folyton változó színei, hatásai azok, 
amelvek őket egy operaelőadáshoz 
csábítják. Ismét mások valamelyik 
énekes hangja kedvéért mennek az 
Operába, esetleg a karmesteri, vagy 
rendőri produkcióért. Vannak, aki-
ket a festői keret érdekel, a díszletek, 
jelmezek kavargó színoompája. 

Valóban, az operai műfaj a maga 
sokrétű hafóelemével. alkalmas arra, 
IroTy a legkülönbözőbb érdeklődésű 
emberek figyelmét lekösse, hiszen ez 
a műforma a színpadi, akusztikai, op-
tika! hatások khnerithetetlen kincses-
bánváia. 

Mindezek a rés/letmomentiimoK 
azonban csak részei egy egésznek. 

alaminek, ami ezek mögött meg-
húzódik és ami valóiában lényege az 
oreral műformának: a dráma. 

A szó antik értelmében minden 
szinpadi mű dráma: cselekmény, 
melynek cselekvő vágv szenvedő ala-
ny-1 az Ember, aki vágyaival, érzel-
meivel és gondolataival küzdelembe 
indul a világmindenség erőivel, vagy 
azokkal békében, harmóniában össze-
olvad. Az ember az egyedüli a te-
remtmények között, aki gondolko-
zik a világegyetemben elfoglalt he-
lyéről, aki lázadozik, magasabbra 
tör. küzd, alkot és gvőz, vagy el-
bukik, Ez n harc, az emberiség ma-
gáraeszrnélése óta tart és az emberi 
gondolkodás történetében áz idősza-
kos megbékélés korszakait a ValMs 
jeleníti meg. míg a keresés, lázado-
zás periódusainak a filozófia ad ki-
feie/ést. A kettőnek játékos, mű-
vészi formába öntött szintézise a 
Szinoad, a dráma, mely az Ember 
küzdelmeit és megbékélését a sza-
vak es mozdulatok' játékába formálva! 
állítja elénk. A színház, a színpadi 
jáféic anyaga az Ember, aki gondol-
kozik. érez. ki akar törni szük kor-
látai közül, másra, jobbra, maga-
sabbra vágyik és ebben a törekvésé-
ben gvőz, vagy elbukik'. 

A sz.ínnadi játékban a cselekvő env-
ber gondolatainak, érzelmeinek sza-

vakban ad kifejezést. A szavaknak, 
mondatoknak nemcsak értelme, gon-
dolati tartalma az. ami a nézőre 
hat. hanem hangsúlya, hangerő- és 
hangszínbeli hullámzása is erős ha-
tást fejt ki a hallgatóra. Ehhez já-
rulnak a színész mozdulatai, gesztu-
sai, méhek az optikai átélés útján 
hozzák rezgésbe a hallgató és néző 
lelki rezenanciájának húrjai/i. 

Az operai müfárnál a szavak és 
mondatok e szín 'és erőbeli huhám-
z'ásai nagyítódnák fel és dagadnak 
valóságos muzsikává. Erielmek, in-
dulatok viharzanak fel a zenében, az 
énekben; a ritmus és hangorgiák 
mind érzelmek, indulatok kifejezései, 
A zenekar lágv vonósbanezatai az ér-
zelmes líra meg szólalta tói. a faf m/ők 
szökkellő fiigurációi gondtalan csa-
ponorást érzékeltetnek, a rézfúvók iiri-
ne-élvesen csillogó akkordjai a fen-
róres, emelkedett érzelmek kifejezőt 

A -zeneszerző átéli a szöveg szavai-
nak és mondatainak érzelmi tartalmát 
és ezt az élményét önti1 muzsikába. 
Tehát egv operarészlet érzelmi tar-
talmát akkor 'fogjuk teljesen átérezni, 
ha a zene mögött megkeressük a szó-
ban forgó részlet szövegi hátterei is 
és annak átérzésével adjuk át magun-
kat az ének és'zene hatásának. 

Ha kísérletei teszünk és egy operai 
szövegrészte1- érzelmi világiba hele-
'étiüh magunkat., maid ugyanazt a 
részletet meghallatűk a szinpadi 
előadásban, a megismert érzelmi tar-
talmat a zenei megielen ítésben sok-
szorosan felnagyítva látjuk viszony 

extatikus erejű hatásban. 
Ha ezt az utat követjük és a cse-

lekmény és szöveg megismerésé ve! 
beláhink az opera külsőséges hatásai 
mögött lobogó erővel élő drámába, 
olvan művészi élményben lesz ré-
szünk, amelyhez fogbatót semmilyen 
más művészeti, formában nem talál-
hatunk. 

Ezeknek az élményeknek a megis-
merésébe/ akarja hozzásegíteni az ér-
deklődőket a Magyar Konummista 
Párt közeljövőben megindítandó elő-
adássorozatával, melvnek címe: Ho-
gyan hallgassunk operát 

Az .egyes előadásokon a Szegedi 
Nemzeti Színház műsorán szereplő 
operák kerülnek ismertetésre. Az elő-
adások keretében. ismertetünk egy-
egy onerát, pár szóval megemlítve 
szerzőié életűtját, majd az opera ke-
letkezését. Ezután részletesen. ismer-
tettük a mű tartalmát, szövegrészle-
teit, majd azt a módot, ahogyan az 
ooera cselekmén ve. érzelmi, drama: 
tartalma az énekben és zenében kife-
jezésre jut. 

Az egyes énekrészeket a Nemzeti 
.Színház előadásának szereplői mutat-
ják he hallgatóinknak. 

Ezeken az előadásokon az operai 
műfaj kedvelői megszerzik kedvelt 
műfajuknak' teljesebb. tökéletesebb 
megértését és élvezetét, akik pedig 
eddig, álltak ettől a műfajtól, bizo-
nyára kedvet kapnak megismerni a 
fogmagasabbrendfi, legtökéletesebb 
szinpadi formát; az operát. .. 

Január 2-án bontják le 
a megrongálódott vasúti hidat 

Povtoahídat terveznek » ielenlegi hídtól 100 méternyire 
(Szeged/december 20.) Lápunk ha-

sábjain nem egv ízben figyelmeztet-
tük a város vezetőségét — még a 
nvár folvárnán — vasút: hidunk hasz-
nálhatatlan voltára. Ennek ellenére 
pem történt semmi a hid megjavítá-
sának érdekében. Most, amikor a Ti-
szán megindult a jégzailás, döbben-
tek rá a város urai, hogv milyen 
csapást jelent a város részére, ha el-
veszti egyetlen hídját, amely össze-
köti Újszegeddel és a tiszántúli vi-
dékkel. Többiránvu tárgyalások in-
dultak meg. A hid azonban annyira 
megrongálódott, hogy lebontása el-
kerülhetetlen. 

Pénteken délben CsánVi Ferenc t. 

müszald tanácsosnál a MÁV szegedi 
üdel-vezetőségének hidéoitészeti osz-
tályának vezetőivel értekezlet volt. 
mél ven megbeszélték a szegedi hid 
kérdését. Az értekezlet ugv döntött, 
hogv január 2-ig megmarad a hid. de 
utána rögtön neki fognak lebontási-
nak. M;nt már jelentettük, a Római-
körútnál teheikomp lesz, mig a köz-
úti hid helvén dupla szeniélybotnp. 
A pénteki tárgyalások' folyamán ugv 
határoztak a szakemberekv miután a 
vasúti hídtól mintegy száz méternyire 
délre a Tisza sohasem szokott be-
fagyni, a város megkísérelne egv 
gyalog ponton-hid felállítását. 

Rendeshoru dolgozók 
továbbtanulása 

a reakciós bűnösök nyugodtan élhetik 
világukat. 

Megjegyzem még, hogy ugyanak-
kor, mikor egem előállítottak Ma-
kóra, Deszkről is elővezettek 14 fér-
fit, akiknek gyalog kellett az utat 
Makóig megtenniük. Borzasztó rá-
gondolni arra a bosszú útra, amit 
ezek az emberek esőben, sárban, ron-
gyos ruhában, rossz lábbelivel Deszk-
ről Makóra és vissza kénytelenek vol-
tak megtenni 

Saljai Feremcné 
kendergyári munkásnő. 

vásárlás előtt tekintse meg kirakatainkat 

DEÜTSCH ALBERT KFT 
villamossági vállalat, Kárász-utca 7. sz. 

' (Szeged, december 20.) A kormány-
zat ismeretes rendelkezéseivel 2 dol-
gozók továbbtanulását messzemenően 
biztosította. A dolgozók Iskoláiba 
azonban a 16 évnél fiatalabb tanulók 
nem vehetők fel. Mintáin a sok te-
hetséges tanulót életkörülményei mar 
ennél korábban munkára kényszerí-
tenek, ez okból a kormányzat ezek-
nek a tehetséges fiatalabb (14—16 
éves) dolgozóknak' a továbbtanulását 
is lehetővé akarja tenni. A 14—16 
éves, jóelőmenetelű dolgozók magán-
tanulóként folytathatják tanulmányai-
kat. Miután ezeknek a tanulóknak 
magánoktatök' fogadására anyagi le-
hetőségük nincsen, azért vendég-
hallgatóként látogathatják' a dolgo-
zók gimnáziuménak dióadásalt, azon-
ban szabályszerű magánvizsgálatot 
tartoznak tenni, igazolt szegénység 

és jó tanulmányi eredmény esetén 
tandíjuk és vizsgadíjuk költségeire 
segélyt kérhetnek) Elegendő számú 
jelentkező esetén a helybeli állami 
Klauzál Gábor-gimnázium (Tisza La-
jos-körut 6.) magánvizsgára előké-
szítő esti tanfolyamot szervez egész 
évi oktatási renddel, heti 12 órával. 
Ha elegendő hallgató nem jelent-
kezik, az esetben a helybeli állami 
Baross Gábor gyakorlógimnázium 
mellett, működő Dolgozók' Gimná-
ziumának (Horváth Mihály-utca 2.) 
előadásait látogathatják és tehetnek 
magánvizsgálatot. •' ) 

Karácsonyi töltőtoll vásár! 
Import töltőtoll prima Ft. 16'-r: 
Dugattyús átlátszó prima . 18-— 
„Stiira" sweizi kuli „ ' ,70'— 
Luxus toll , 32\_ 
Prima töltőtoll csavarirónnai . 

tokban ^ 36 -r 
SZENESI I r o d a g é p vállalat 
Telefon: 6-41. " " Se&henyi-fcér 7. 



juilöww" 

SZOMBAT, 194S DECEMBER 21. D I L M A G Y A B O B S Z X G 

H I R E K 

n a f í h r n i . 
SZOMBAT, december 21. 

aracetí izinház : Ks-e 7 órakor Pil-
b a g i k U a u i o n y , 

©réchenv) Püincr'ihit > fél 4, ne-
gyed 6 és 7 órakor : KS virág. 

Meri • fél 4 Vi 6. 7 órakor: 
Gráf Monté Chriató. 

TortA Morf • fél i «/« 6 é* 7 órakor 
Jobb lesz holnap ! Taraan a relta-
aetea. 

Kamara Bfbjffék (Piarista gimnázium-
ban) 5 órakor: János villa. 

Múzeum zárva 
Somogyi-könyvtár nyitva 9-tfil este 

' Arftig. ' "5' 
Egyetemi könyvtár nyitva 8-tfi) dél-

ettb 4 óráig. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK-

Borbélv örök bérlő Ugrv István TL-
«*« Lajoá-kőrut 20 Frankó Andor Du-
«onk»-tér V dr. Kötete .T Endréné Föld-
müven u. 27 Zakar örök. K Máthó M.. 

* a— i 
— fdőiárásjelentés. Várható időtá-

rás szombat estis:: Megélénkülő ke-
le'i s/él. felhősebb, ködös idő, több 
helven kisebb havazás lehetséges. A 
hideg tovább tart. 

— .Menekült felvidéki diákok. A 
közelmúltban két felvidéki tanítókép-
zős diák érkezett Szegedre. Szülei-
bet S'továkiában hagyták, de ők ma-
<mk inkább eljöttek hazulról, mert 
nem akarták magukat kitenni a de-
vo-'á'ás borzalmainak. Most Szege-
den minden anvagi támogatás nél-
kül állanak és szüléikről sem tud-
nak ecvelőro semmi közelebbit. A 
szegedi szabadművelődési felügyelő-
ség vette őket pártfogásba, de anya-
giak terén nem inén tudja őket tá-
mogatni. F/ért felkérik a város kö-
zönségét. hogv bármilven csekély tá-
mogaifásban is részesítsék ezeket a 
menekült fiatalokat. Bármilyen ter-
mészetbeni vatrv pénzbeli adománvai-
ka/t a szabadművelődési felügyelő-
séghez: Városi bérház (Széchenyi-
té") iu+tascanak el erre a célra. 

— A Mag var—Szoviet Művelődési 
Társaság válas'tmánvi ülése. Ma» 
szombaton délután 5 órakor a város-
háza kistanácstermében a Magyar— 
Szovtot Művelődési Társasán választ-
mányi ülést tart. Kérik a választmá-
nyi tagok feltétlen megjelenését, 
mert fontos ügyekről lesz szó. 

— A rendőrzenekar hangversenye. 
A szegedi rendőrzenekar december 
26-án. karácsony másodnanján dél-
előtt fél 11 órai kezdettel a Belvárosi 
Moziban önálló hangversenyt ren-
dez. A műsoron szerepelnek: Kéler, 
Straus7. Kraul. Lehár, Verdi és 
Meverber müvei. A zenekart vezényli 
Varga Lehel rendőrkarnagv. A hang-
versen*- keretéhen verseket monda-
nak- Mailáth Mária és Gáti Pál, a 
Szetzedi Nemzeti Szinház művészei. 
Belénődij 3. 2 és 1 forint, legyek 
kaphatók a Rendőrpalotában 1. em. 
30. sz. szobában és a hangverseny 
napján a Belvárosi Mozi pénztárá-
nál. A város közönségét szeretettel 
várja a rendezőség. 

— Birővűlaszlás Szőregen. A sző-
regi Nemzeti Bizottság csütörtökön 
este nagy szótöbbséggel Laikó János 
elvtársat választotta meg községi bí-
rónak. 

— Segítsünk az elesetteken. Kéő 
mankós, rokkant férfi járt szerkesztő-
ségünkben. Budapesten az ostrom al-
kalmával rokkant meg, kezéről is 
hiányzik egy ujja és egyébként is 
beteges ember. Nehezebb munkát 
nem tud vállalni, igy levelezőlap áru-
sításából igyekszik megélni. Saját 
magán kivül gondoskodnia kell há-
rom apró kisgyermekéről is, akik 
közül a legidősebb 0 éves, a legki-
sebb 5 éves. A mostani csúszós ""hi-
deg időben azonban igen nehéz be-
teg lábával, mankóval járni az utcá-
ka\ Kézihajtásos ülőkocsit szeretne, 
hoey valamiképpen könnyítsen ma-
gán, de ez most 1600 forintba ke-
rül. Ennyi pénze viszont nincsen. Ar-
ra kéri ezért a szegedi dolgozókat, 
hogy mindenki legalább egy forintot 
juttasson el számára a Déimagyaror-
szág kiadóhivatalába, hogy megvásá-
rolhasra magának ezt a szinte élet-
szükségletet jelentő jármüvet. Mi is 
kérünk mindenkit, hogy tehetsége 
szerint já-ub'on hozzá megsegítésé-
hez. Reméljük akad Szegeden 1600 
ember, aki nem riad vissza 1 forint 
el'u'tatásátó!. 

MOST VÁSÁROLJON AJÁNDÉKOT 
Győződjön meg l e c s ö k k e n t e t t 

á r a i n k r ó l ! 
d u d á s 
Széchenyi-tér 2. 

N é z z e m e g k i r l a k a t u n k a ; ! 
— Dollárral és zsírral feketézett 

Kedden délelőtt kísérték át a sze-
getii államügyészségre a battonyaii, 
rendőrségről Szilbik Pétert, akit Me-
zőhegyesen fogott el a gazdaságii 
rendőrség. Szilbik már régen gyanús 
volt a rendőrség előtt, mert esak 
miimífegv két hónappal ezelőtt köl-
tözött le Mezőhegyesre, de bejelen-
tett lakása Dunaharasztin volt. A 
gazdasági rendőrök már több Izben 
is igazoltatták, amikor utazgatott és 
Ilyenkor mindig azzal védekezett, 
hogy vásárolni jön le Mezőhegyesre. 
Legutóbb azután egv ilyen igazolta-
tás utan a rendőrök átkutatták a 
csomagjait és "kiderült, hogy Szilbik 
a vásárlásai során zsírt szállít en-
gedély nélkül Dunaharasztira. Nyolc 
kiló zsírt foglaltak le nála és a 
tüzetesebb vizsgálat során Szilbik 
csizmaszárából 51 dollárt halásztak 
ki a nyomozók. Természetes, hogy 
azonnal őrizetbevették és bekísérték 
a szegedi államügyészségre, ahol elő-
zetes letartóztatásba került. 

x Szemüveget jól és olcsón Wéber-
től (Széchenyi-tér 5.) 

— Az Ujságiróotthon hireí. Ma, 
szombaton este 8 órakor klubvacso-
ra. — December 22-én, vasárnap 5 
órakor a női tagozat műsoros ismer-
kedési délutánja. Háziasszonyok: P. 
Radnóthy Éva, Gárdos Sándoré, dr. 
Kertész Béláné, Magyar Lászlóné. A 
műsorban fellépnek: Erdélyi Kató, 
N. Dénes Erzsébet, Gerő Dezső, 
Gyulai Lenke, D. Nagy Erzsi, Peré-
nyi Kálmán, Solymossy Margit, Su-
gár Jenő, Sugár Mihály. 

— A Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság által rendezett bélyegkiál-
Iitás az eddigi hirdetménytől elté-
rően nem a társaság helyiségében, 
hanem a Hungária-szálló nagytermé-
ben van és egész napon át megtekint-
hető. A szegedi bélyeggyűjtők egyéb-
ként vasárnap délelőtt. 10 órakor 
nagyjelentőségű gyűlést tartanak a 
városháza I. emelet 2. számú kis ta-
nácstermében. Itt örvös János buda-
pesti újságíró, a szegedi bélyegkiál-
litás rendezője és Villányi Ármin 
műszaki főtanácsos tart'rövid ismer-
tetőt a bélvesrgvüjtés inai helvzeté-
ről. 

— A fodrászok karácsonyi zárórája. 
A szegedi fodrászok karácsony mind-
két napján egész napon át zárva tar-
tanak. 

— Meghivó. Az MKP Belváros 1. 
szervezete vasárnap délután 5 órai 
kezdettel hangulatos teadélutánt ren-
dez a Berzsenyi-utcai székházában. 

'Mindenkit várunk. 
x A Polgári Demokrata Párt 21-én, 

szombaton 5 órakor pártnapot tart. 

Mindenkinek mindent megmond 

a léleklátó csoda. 
a grafológus 

Távollevő személyekről is. 
Fogad: d. e. 10—12 ig és d. u. 2—6-ig, 

tinneDnapokon is! 
Kölcsey- a. 10.. I emelet, 6. mfló ' 

Karácsonyi ajándékok 

REICH 
Kelemen-utca 11. 

éksze-
résznél 

— Az árdrágító Bartha terményke-
reskedő az államügyészségen. Jelen-
tettük, hogy a gazdasági rendőrség 
őrizetbevette Bartha János Szücs-ut-
cai terménykereskedőt és feketéző 
társait. Kihallgatásukat pénteken be-
fejezték és Bartha Jánost, valamint 
Gárgyán Jánost még pénteken átkí-
sérték a szegedi államügyészségre. 
A többieket szabadlábrahelyezték. 

— Mámorában erőszakoskodott. 
Visszavont vallomásért fél évi jSzijjártó Ferenc bélistás honvédhad-

. . . .• _. ...ia £„i..; nagy csütörtökön este hangos enek-börtőfl. Béres Lajos volt sándorfalvi 
csendőr, jelenleg napszámos állott 
pénteken a népbiróság Csaba-tanácsa 
előtt bűnpártolás vádjával, mert a 
mult évben egy csendőrtársa ellen 
folyamatban volt népbirósági ügyben 

szóval, botránytokozó módon igye-
kezett hazafelé. A városháza előtt a 
rendőr figyelmeztette, de Szijjártó 
nem törődött az intő szóval. A Kor-
zó Moz.inál azután ismét szólt neki 

a rendőrség előtt tett terhelő valló- tegy rendőrőrszem. Szijjarto ekkor 
mását a főtárgyaláson visszavonta. A , mellbevágta a rendőrt. A duhaj ha-
népbiróság a volt csendőrt 6 havi (talember ellen szigorú eljárást indi-
bö'rtönbüntetésre és 3 évi politikai óanak 
ló"vesztésre itélte. Dr. Serénvi nép- ! x Rényi László és Balogh Mária 
ügyész sulyosbbitásért fellebbezett. 1 jegyesek. 

— Az MKP rókusi szervezetnek 
! női tagozata 22-én délután 3 órai 
kezdettel karácsonyfa-ünnepélyt ren-
dez, melyen a tagok gyermekeit 
uzsonnára vendégül látja és meg-
ajándékozza. Minden gyermek csé-
szét hozzon magával* 

— Uzsorabirósági Ítéletek. A tör-
vényszéken Margita uzsoraegyesbiró 
pénteken ítélkezett Gneth Ferencné 
püspöklellei lakos felett. Gnethné a 
szegedi piacon 12 liter kukoricát a 
maximális árnál drágábban árusított. 
Egyhónapi fogházra ítélték. — Orbán 
Miklós Budapestről utazott le Sze-
gedre és a piacon. 5 pár csirkét áron 
felül vásárolt. A gazdasági rend-
őrök vásárlás közben tettenérték. Az 
uzsarabiróságon elrendelték a csir-
kék elkobzását és Orbánt 200 forint 
pénzbüntetéssel sújtották. — Újvári 
Mátvásné még az inflációs Időkben 
a tejet árusította feketén'. Beismerő 
vallomása után 300 forint megfize-
tésére kötelezték. 

— Szerencsétlenség az országúton. 
Pénteken délelőtt a hódmezővásárhe-
lyi országúton a koppáncsi őrház 
közelében egy ismeretlen személyautó 
elütött egy parasztkocsit. A kocsin 
ülő Mayer Mihálynét a szerencsétlen-
ség színhelyére érkezők eszméletle-
nül találták az összetört kocsi ala'tt, 
a személyautó pedig megállás nélkül 
továbbrobogott. A koppáncsi rendőr-
őrs leadta a személyautó leírását és 
ennek alapián az algyői vámnál sike-
rült is a gázolókat elfogni. Az autót 
Varga István műszerész vezette és 
rajta kivül még a kocsiban ült Pista 
Zsigmond hódmezővásárhelyi fuva-
rozó. A gázolok ellen eljárást indít 
a vásárhelyi rendőrség. 

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

Könyvet Levélpapírt Játékot 
legfutdnyosabban a 

Szent István Társulat 
könyvkereskedésében, Kdrász u. 14. 

— Dr. Jancsó Károly volt táblai 
titkárt nem vette fel tagjai sorába a 

szegedi ügyvédi kamara. Mint emlé-
kezetes, a B-lista rendelet folytán az 
igazságügyminiszter dr. Jancsó Ká-
roly törvényszéki biró, volt táblai tit-
kárt a családi pótlékra jogosultak 
nyugdíjigényének épségben tartása 
mellett nyugdíjigény, nélkül bocsá-
totta el. Dr. Jancsó Károly a szegedi 
ügyvédi kamarától kérte az ügyvédek 
lajstromába való felvételét. Mint ér-
tesültünk, az ügyvédi kamara dr. Jan-
csót szélsőséges jobboldali múltjára 
tekintettel nem vette fel a kamara 
tagjai sorába. 

SZÍNHÁZ • MŰVÉSZÉT 
Ü n n e p i e l ő a d á s a N e m z e t i 

S z í n h á z b a n a s z o v j e t - magya r 
b a r á t i n a p i k k e r e t é b e n 

(Szeged, december 20.) A szovjet-
magyar barátság szegedi kulturnapjai 
alkalmából a Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság csütörtökön este ünnepi 
előadást rendezett a Szegedi Nemzeti 
Színházban. A magyar és orosz Him-
nusz elhangzása után Dénes Leó elv-
társ polgármester szólt néhány szót a 
társaság munkájáról, terveiről és fel-
adatairól. Beszédét a magyar-szovjet 
örök barátság éltetésével fejezte be. A 
Vörös Hadsereg nevében Mátyás László 
főhadnagy üdvözölte a megjelenteket 
és annak a reményének adott kifejezést, 
hogy a magyar-szovjet barátság megszi-
lárdulása hozzájárul a tartós béke elő-
feltételeinek megteremtéséhez. Darvas 
József író, nemzetgyűlési, képviselő, a 
MSzMT országos ügyvezető-elnöke tar-
totta meg ezután ünnepi beszédét. Rá-
mutatott arra, hogy a társaság munká-
ja szellemi jóvátétel a magyar nép felé 
az elmúlt évek mulasztásaiért. Hálával 
adózott a Szovjetuniónak és a Vörös 
Hadseregnek, amelyek lehetővé tették, 
hogy Magyarorrvág megszabadulhatott 
a feudalizmus, a nagybirtokok uralmá-
nak szörnyű nyomása alól. 

— A múltban csak nyugat felé irá-
nyult a magyar szellemi tájékozódás, 
amennyiben ez egyáltalán magyar volt 
— mondotta, — Legtöbbször azonban 
ez a nyugati tájékozódás is megrekedt 
a germánságnál. Ma keletre is kell néz_ 
nünk végre és az ott látottak alapján, 
de nem szolgai másolással, ki kell ala-
kitanunk a magunk kultúráját. Ezt an-
nál is inkább bátran tehetjük, mert a 
Szovjetunió nem imperialista hatalom, 
mivel egy szocialista állam nem is le-
het az. 

Darvas József nagy tapssal fogadott 
beszéde végén ismételten figyelmezte-
tett azokra a tennivalókra, amelyek 
ezen a téren a magyarságra várnak. A 
díszelőadás első részét Dénes Leó elv-
társ polgármester szavai zárták be. 

A műsor második részében Hacsa-
turián X. szimfóniáját játszó'.fit a szín-
házi zenekar Vaszy Viktor igazgató ve-
zénylésével.- Versényi Ida és Kamarás 
Gyula szovjet költők verseiből szavalt 
művészi erővel, majd a Bajazzokat ját-
szotta le az operatársult a megszokott 
sikerrel. 

" B á b s z í n h á z m e g n y i t ó 
Hegedűs Tibor, a Szegedi Nemzeti 

Szinház főrendezője pénteken megláto-
gatta a szegedi szabadművelődési fel-
ügyelőségnek a piarista gimnáziumban 
felállított Kamara Bábszínházát. A báb-
játék lelkes szereplői, rendezői és ter-
vezői éppen nagy munkában voltak. 
Hegedűs főrendező értékes tanácsokkal 
látta el őket, irányítást adott nekik és 
tanácsokkal szolgáit egyes kérdésekre 
vonatkozóan. Távozásakor a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozott a látottak felett 
és további sikert kivánt. A Kamara 
Bábjáték ünnepélyes megnyitása ma, 
szombaton délután öt órakor lesz a pia-
rista gimnáziumban. A megnyitáson Pe-
tőfi: János vitézét mutatják be, eredeti, 
ötletes bábszínpadi feldolgozásban. Va-
sárnap délelőtt fél 11-kor, valamin'-
kedden délután 2 és 4 órakor lesz ismét 
előadás. 
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A Rom intábél haxatérlFábián 
is játsziU a z MTK el len 

A SzAK vezetősége a péntek esti 
szakosztályi ülésen nem állította össze 
véglegesen az MTK ellen szereplő tizen-
egyet. hanem 12 játékosból álló kere-
tet jelöltek ki. Csak vasárnap a mérkő-
zés előtt dönt a vezetőség, hogy a tizen-
kettő közül ki- marad ki. A keretben 
Bakó, Szabó, Gyuris, Ladányi, Kakuszi, 
Báló.' Hernádi, Vörös, Harangozó, Nagy 
és Fábián van benne. A Rimániából 
visszatért Fábián játéka attól függ, hogy 
játékengedélyt kap-e a szövetségben. A 
vezetők biznak benne, hogy a játéken-
gedély szombaton megérkezik Szeged-
re. Az MTK a mérkőzésre két autóbu-
szon hozzá le szurkolóit. Igy nemcsak 
á két együttes összecsapása-, de a kö-
zönség hangmérkőzése is érdekesnek 
Ígérkezik. 

- ooo— 

Segélyt kapott az SzMTE 
A hét folyamán tartotta meg az Sze-

gedi MTE ös-szvezetőségi ülését, amely-
nek során Berkovics Jenő bejelentette, 
hogy az egyesület hosszú idő után vég-
s-e anyagi támogatáshoz jut. Az NSB 
javaslata alapján 1500 forintot utaltak 
ki a munkásegyesületnek. Ugy hisszük, 
nagyon megérdemelte a mostoha körül-
mények között is kitűnő eredményeket 
elérő labdarugócsapat, hogy ezt a se-
gélyt az illetékesek részére kiutalták. 
Van remény arra is, hogy három -hóna-
pon keresztül ujabb segélyeket folyó-
sítanak, majd az egyes szakosztályok 
támogatására. Bejelentették még az 
összvezetőségi ülésen, hogy a múlthoz 
hasonlóan a Hunyadi-téri sporttelepen 
az idén is megnyílik a jégpálya. A mun-
kálatok már annyira előrehaladottak, 
hog« a pálya megnyitására már szom-
baton sor kerül. 

o q o 
NB I. kosárlabda mérkőzések. A sze-

gedi Postás kosárlabda csapata ma este 
Budapesten a Shell ellen, vasárnap pe-
dig szintén Budapesten a Szolnoki Máv. 
ellen játszik NB I. mérkőzést. A Tisza 
vasárnap az Elörével játszik Budapes-
ten NB I. mérkőzést. 

A JT társasvacsorája. A Játékvezető 
Testület ma este 8 órai kezdettel tartja 
tánccal egybekötött társasvacsoráját a 
Tisza-szállóban. 

Az SzMTE-birkózók társasvacsorája. 
Az SzMTE birkózó szakosztálya ma 
este 7 órakor tart ja idénynyitó társas-
vacsoráját a Postásotthonban. 

A j á n d é k o z z o n 

töltőtollat 
Kuli 2k forint 

KELLER töltőtollüilet 
Kclemea-u. 8. (Roval-M&llónál) 

P A R T H Í R E K 

Pirtnapok m kerületi éa b e m ! 
yi eserrezetekbea 

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-án, hétfőn délután 5 
órakor propagandavezetők értekez-
lete Arany János-utca 2. sz. alatt. 

A Magyar Kommunista Párt peda-
gógus csoportja szombaton délután 
4 órakor ülést tart Kálvin-tér 6. sz. 
alatt. . 

A Magyar Kommunista Párt Belvá-
ros I. szervezete vasárnap délután Ká-
rász-utcai helyiségében kulturdélutánt 
rendez. iMnden érdeklődőt szívesen 
látnak. 

Szombaton délután fél 5 órakor sze-
mináriumi előadók értekezlete Arany 
János-utca 2. szám alatt. 

S i t m i a i r l a j i l e tSadi tok : 
ÜVÉ szombaton délután 2 órakor, elő-
adó: dr. Seriey Sándor. 

Szakszervezett hírek 
A textilmunkások szakszervezete ma 

szombaton délután 3 órakor vezetőségi 
ülést tart a szakszervezeti székházban. 

A famunkások szakszervezetének va-
sárnapra kitűzött taggyűlése közbejött 
akadályok miatt elmarad. 

A bőripari munkások szakszerveze-
tének pápucsos szakosztálya hétfőn dél-
után fél 4 órakor értekezletet tart a 
szakszervezeti székházban. 

A szakszervezeti bizottság felhívja 
az összes szakcsoportok elnökeit, titká-
rait és pénztárosait, hogy hétfőn dél-
után 4 órakor fon.os értekezletre je-
lenjenek meg a szakszervezeti székház-
ban (Kálvária-utca 10). Megjelenés kö-
telező. 

A szállítási és közlekedési munkások 
szakszervezete vasárnap délelőtt fél 10 
órakor taggyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A ruházati munkások szakszervezete 
vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést 
tart a szakszervezeti -székházban. 

A földmunkások szakszervezete va-
sárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést 
tart a szakszervezeti székházban. 

MEGJELENT a nPÜ.MifiYAROBRZAfi 

i947 " HflCY N A P T Á R A 
Minden rég i és uj e lőf izető 1 Ft-ért 
kapja meg k i h o r d ó i n k utján • 

A naptár szines naptárrészt, érdekes elbe-
szélést, tanulságos ismertető cikket, verset, 
sok praktikus tudnivalót laitalmaz 
T 

A naptár utcai árusitási' ára 2 Frt. 
f 

Viszonteladók előjegyzései a Délmagyarország kiadó-
hivatala elfogad 

Mesekönyvek, ajándék-
könyvek, könyvújdon-
ságok nagy választékban a 

H a j Ó S könyvüzletben, 
Oroszlán utca 8. sz 

Közellátási közlemények 
A HAL FOGYASZTÓI ÁRA decem-

ber 20-tól: Harcsa;, süllő, • kecsege ki-
lója 10.—, ponty, márna, csuka I. r. 8.—, 
ponty, márna, csuka II. r. 6.—, keszeg-
félék 4.—, törpe harcsa 6.— forint. Az 
árak semmi címen nem növelhetők. 
Közellátási ügyosztály. 

Hivatalos közlemények 
i i . . - - — 

Tárgy: Nyiltárúsítási üzletek ka-
rácsony előtti és szilveszteri zár-
órája. Hiv, SZ.: 7028/15-1940 VI. 

A fenti tárgyú részletes hivatalos 
hirdetmény megtekinthető a városi 
hirdetőtáblán, bérház kapu alatt. 

—oOo— 
Hirdetmény. A szegedi földigénylö 

bizottság felhívja az érdekelteket, 
hogy a kecskéstelepi gödrök nádter-
mését 24-én, kedden délelőtt 9 óra-
kor a helyszínen nyilvános árverésen 
eladja. Szegedi Földigénylö Bizott-
ság. 

Igazolványkép ^ p ^ o k m U r 
solás) Diaposítiv (nozihírdetók részére) 
Fénynépczőgépvé'el. Ko*6-Foló Mikszáth 

Kálmán-utca 11. 

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR A JÉGKUNYHÓBAN 

Szaloncukor 

gyári és 
sajátkészítésű 

kedvezmény! 

Nagy az öröm odahaza, u|jongnak 
a gyermekik, papa, mama megen-
gedte J é g k a n y h ó b n menjetek. 
' Édss, színes és gyönyörű 

• n l o a c a k r o t 
vegyetek. 

Dessertek, 
angyalhaj, 

cs i l lagszóró 
Karácsonyfadíszek 

Na 
választókban 

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

R A 0 I O 

SZOMBAT, december 21. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20: Az 
áttelepítési kormánybiztosság közlemé-
nyei. 7.30: Reggeli zene. 8.00: A közel-
látási minisztérium előadássorozata. 8 
óra 15; Szovjet hanglemezek. 9.00: Jazz. 
10.00: Hirek. 12.00: Déli harangszó, hi-
rek. 12.15: Szalonzene. 13.10: A 80 éves 
Tömörkény. 13.30: Orgönazene. 14 00: 
Hirek. 14.10: Vöröskereszt-közlemények. 
14.20; Azért jó a disznótor. 15.15; Az 
embertudomány csodái. 15.40: Lengyel 
szellemi élet Magyarországon. 15.55: 
Műsorismertetés. 16.00: Hírek. 16:10: 
Zongora. 16.30: A Rádió gyermekuisá-
ga. 17.00: A Munkásdalegyletek műso-
ra. 18.00: Hirek. 18.05: Vöröskereszt-
közlemények. 18.15: parasztpártok a 
két háború között. 18.30; Tiszai Andor 
zenés előadása. 19.30: Versek. 20.00: 
Hírek, sporthírek.. 20.20: Holéczy-együtr 
tes. 21.00: Hangos Heti Híradó. 21.50: 
Hirek oroszul. 22.00: Hirek. 22.20: Sze-
renádok. 22.30; Műsorismertetés. 22.35: 
Vöröskereszt-közlemények. 22.45: Zon-
gora. 23.10: Hírek angolul. 23.20: Hirek 
franciául. 23.30: Magyar előadók tánc-
számai. 

Budapest II. 
19.05: A bunda. 3 felv. Közvetí-

tés a Kamaraszínházból. A szünetben 
hirek. 22.30: Szórakoztató muzsika. 

Apróhirdetések 
í f U G L & L & O Z ó s I 

SZEMÜVEGET jól és olcsón V/éber-
től (Széchenyi-tér 5). 

BtUL. X fcüU X U JTZ.MEN Yl, winuyjo* 
iyegei veszek. Árjegyzés. a jtizaJtatDnu. 
Faius oeiycgUzJet, ieKOia-uie* 
aairm templomnál. 

TAVASZ-UTCA 5. SZÁMÚ HÁZ 
20 ezerért eladó. Érdeklődni Mikszáth-
Kálmán-u. Menyecske-bolt. 
. TARTÓS-GEP, fejmosó, szárító bura 

eladó. Kárpá i Kóroiyné, p ,ák Ferenc-
utca 25. 

ROKKÁK KAPHATOK olcsón, bé-
kébeli minőségben. Külső-Csongrádr-
sugárút 15. -szám (Fogas-hát). 

SZÁJHARMONIKA újdonságok és 
mindenféle hangszer, húr, Steiner han"_ 
szerüzem bén, Kelemen-u. 7. 

3+1 ORION világvevő rádió alkalmi 
áron eladó (Törpe super). Délvidéki 
Áruház, Tisza. Lajos-körül 48. . 

. FÉNYKÉPEZŐGÉP, látcső, szem-
üveg, fotókópia. Liebmann, Kelemen-
útca 12.' • - . " ' . " 

KARÁCSONYRA piros alma, faj al-
ma, aszalt gyümölcs nagy választékban 
Mtiller diótörőde, Bocskay u. 8. 

HÁZIIPARI,- háztartási, -ajándék- és 
játékáruk legolcsóbban Délvidéki. Áru-
ház, Tisza Lajbx-körút 48. 

TRAGYA eladó vagy borért elcse-
rélhető. Aigner-telep. Gombos-tanya. 

RÁDIÖ 2 +l-es modern, néprádió, 
táska gramofon, villany gramofon olcsón 
eladó. Prágay villamosság. Klebeisbarg-
tér 5., OTI mellett. . 

. 2 AJTÖS keményfa politúrod szek-
rény fáért, szénért vagy pénzért ei-
adó. Bocskay ü 6. I. ' 7. 1—5-ig, 

EGY KOMBINÁLT konyhaszekrény 
eladó. Ugyanott bútorozott szoba férfi-
nek kiadó, üaíámb-u. 12. 

KARÁCSONYRA gyermekautók (láb-
balhajtható), gyermex. sportkocsik olcsó 
kiárusítása, „fisza" Fémipari Rigó-ü. 
38. szám. 

42-ES TISZTI "CSIZMA eladó. Fe-
ketesas-u. 10 emelet, varroda. 

MINDENKINEK mindent megmond 
a lélekiátó csoda, a grafológus. Fogad: 
10—12-ig és d. u. 2—6-ig, ünnepnapo-
kon is, Kölcsey-utca 10. I. em., aj tó 6. 

BEKEBEL1 anyagból készült háío-
szobabutorokban nagy választék. Spi-
tzer Sándor asztalosmesternél Margit-

HO- és sárcipőt szakszerűen javTí 
Szabó László gumijavitó üzeme, Pult 
utca 2. 

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

GYERMEKSZERETÖ mindenes fel-
k e l i k azonnalra. Moszkvai-körút 32/a. 

BEJÁRÓNŐT jó bizonyítvánnyal 
azonnalra felveszek, Kölcséy-utca 10., 
földszint 3. 

I L A K Á S i 

Kedvező részletfizetésre 

GYÁRI UJ RÁDIÓ 
kapható 

K e l e m e n M á r t o n n á l 
Kelem"n utca H. — írógép, kerékpár, 
varrógép raktára. — Nagy javítómű-
hely. — Rógép karbantartás. — Kerék-

párgumi kapható. 

KIADÖ bútorozott szoba fürdőszobá-
val, esetleg konyhával. Megtekinthető 
2—3-ig. Cím a kiadóban. 

ELCSERÉLNÉM régibérü kétszobás 
modern belvárosi lakásomat négyszobás 
belvárosiért, esetleg háromszobásért 
Tisza Lajos-körut 52, Zászlóbolt. 

I á O L O M f l L * I 
• HA BETEG a hangszer, maggyó-

gyítja Steiner-hangszerüzem Keiemen-
utca 7. 

MIRE VÁR, itt a tél, fonássá meg 
az angoráját, gyapjúját. Tápéi-utca 15. 

LUCZA kelmeíeslo es vegytisztito vál-
lalat Rákóczi-tér, Grpf Kiebelsberg-téi 
es Kazinczy u. 

KÖRCSOLYÁK, húsdaráló, disznó-
ölő, paprikahasító kések eladása, köszö-
rülése. Fráter, Mikszáth- K.-u. 5. 

BELVÁROSI üzlethelyiség átadó. 
„Január 1" jeligére. 

FÖLD KIÁDÖ, vágy elcserélhető. 
Pozsonyi-u. 5. Újszeged. 

MINDENFÉLE bafoajavítást válla-
lok. Kész babák nagy választékban. 
Babaklinika. Szent Mihály-u. 9. I. eme-
let 6. 

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

f A O Á S V 8 T I L I 
LACZKÓ órás és ékszerész Kárász-

utca 14. Keresek kar- és zsebórákat 
(vekkert is) ezüstöt, briliáns ékszere-
ket magas áron. Nagy óra- és ékszer-
javító műhely. 

Fele lős sze rkesz tő : GÁRDOS S A N D Ö » 
Fele lős k i a d ó : KONCZ L Á S Z L Ű 

Kiadja: 
H Í R L A P K I A D Ó K F T 

Szerkesztőség: Jóíkad-utca 4. 
Telefon: 493 é3 103, nyomdai szerk«*» 

tőség (este 8 órától): 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6 

Telefon; 325 
A H Í R L A P K I A D Ó K F T N Y O M Á S * 


