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M U N 

A Magyar Kommunista Párt hároméves terve 
megszünteti a harácsoló nagytöke 

garázdálkodását 
* * 

Ötszázmillió be ruházás a falu érdekesér t 
(Budapest, december 23.) A Magyar 

Kommunista Párt politikai akadémiá-
jának pénteki előadását Gerő Ernő köz-
lekedési miniszter (tartotta: „Magyaror-
szág hároméves tervének alapjai" cim-
hiél. 

A Magyar Kommunista Párt harma-
dik kongresszusa — kezdte előadását 
Gerő elvtárs — határozatban kimond-
ta, hogy szükségesnek tartja egy átfogó, 
három évre szóló államgazdasági terv 
kidolgozását és megvalósítását. A Ma-
gyai- Kommunista Párt azért vette ke-
zébe a kezdeményezési ebben a fontos 
kérdésben, mert azt tapasztalta, hagy 
nemzetünknek szüksége van a Kommu-
nista Párt kezdeményezésére az ország 
nagy problémáinak megoldásánál és 
nem azért, mintha ezzel ki akarná sa-
játítani magának a hároméves terv 
ügyét. , 

Mikor tervgazdálkodásról beszélünk, 
akkor igazi tervgazdálkodásról és a tő-
kés országokban bcVezetett különféle 
beavatkozással járó kényszergazdálko. 
dóssal találkozunk. Az igazi, korszerű 
tervgazdálkodás lényege, hogy a nép, 
amely a hatalom birtokosa, vagy leg-
alább is jelentékeny mértékben részese 
a hatalomnak s a demokratikus állam-
hatalom, amely kezeben tartja a gazda-
sági élet kulcspozícióit, ezeket a pozí-
ciókat arra használja fel, hogy az or-
szág. termelő erőit kifejlessze és har-
monikus egységbe foglalja a dolgozó 
tömegek gazdasági és kulturális életszín-
vonalának lehető gyors emelésére. Van-
nak, akik azt fogják mondani, hogy az, 
amit mi hároméves államgazdasági terv-
vel el akarunk érni, tulajdonképpen 
szocializmus. Mi ezeknek azt válaszol-
juk: nem! Nem szocializmusról van itt 
szó, hanem arról, hogy véget vessünk a 
•harácsoló nagytőke garázdálkodásának 
és megvessük hazánk békcs, válságok 
nélküli fejlődésének gazdasági alapjait. 

Hároméves államgazdaiági tervja-
vaslatunk alapvető célja: az egész nép, 
.a munkások, a parasztok, az értelmi-
ség, a dolgozó kisemberek millióinak 
életszínvonalát az 1938-as életszínvo-
nalra, sőt e szinvonal fölé emelni. En-
nek az alapvető célnak megvalósításá-
hoz szükséges, hogy 1947 augusztus 
:1-től, amikor a terv végrehajtása el-
kezdődik, egészen 1950 augusztus l-ig, 
az ipari termelésbén nemcsak elérjük 
az utolsó békeév, azaz 1938—39 színvo-
nalát, hanem azt mintegy 26.5 százalék-
kal meg is haladjuk. 

A hároméves államgazdasági terv 
döntő fontosságú része -beruházások kér-
dése. A .terv megvalósításának három 
esztendeje alatt körülbelül másfélmil-
liárd 1933-as pengőt fordíthatunk be-
ruházásokra. Ebből 410.650 pengőt az 
tiső, 490.140 pengőt a második és 599 
ezer 320 pengőt a harmadik évben. 

Vájjon lehetséges-e ekkora összeget 
elvonni a nemzeti jövedelemből ugyan-
akkor, amikor jóvátételt is kell fizetni? 
Szerintünk lehetséges. 

Ha az 1938-as n.mzeti jövedelmet 4.9 
milliárd pengőre tesszüli, ha továbbá 
feltételezzük, hogy ebben a gazdasági 
évben nemzeti jövedelmünk már kö-
rülbelül 3.2 milliárd pengő lesz, akkor 
aligha tévedünk, ha 1947—48-ra a nem-
zeti jövedelmet 3.8 milliárdban, a kö-
vetkező évre mintegy 4.5 milliárdban 
és a hároméves terv utolsó évére mint-
pgy 5.3 milliárdot irányzunk elő. Ez az 
előirányzat mellett az évi nemzeti jö-
vedelemnek mintegy 11 százalékát ven-
nénk igénybe. 

A három év alatt az egész nemzet-
gazdaságba beruházandó másfélmil-
liárdból közvetlenül a falul szolgálja 
mintegy 500 milliónyi beruházás, vagyis 
az összes beruházások egyharmada, 

mig az egyéb beruházások többsége is 
a falu érdekeit szolgálja. 

Az általunk nagy vonalakban előter-
lesztett állam gazdasági tervnek — fe-
jezte be beszédét Gerő elvtárs — meg-
vannak az összes szükséges anyagi fel-
tételei. De ahhoz, hogy a terv meg-' 

valósítását teljes ménlékben biztosított-
nak tekinthessük, meg kell teremteni 
a politikai feltételeket is. Ezeket a fel-
tételeket egyetlen szóval kell megje-
lölni: Demokrácia! 

A beszédet percekig tartó lelkes él-
jenzés és taps fogadta, amelynek elül-
tével Rácz Jenő pénzügyminiszter a 
Kisgazdapárt és Kemény György ál-
lamtitkár a Szociáldemokrata Párt kül-
dötte szólott hozzá. A hozzászólásokra 
Gerő Ernő elvtárs válaszolt. Válaszát a 
következő szavakicai fejezte be: „Ha va-
lóban összefognak a demokratikus erők, 
semmi kétség, hogy a tervből valóság 
lesz!" . 

A külügyminiszterek 
nagy megértéssel szolgálják 

a világbéke ügyét 
Bevin nyilatkozott a sa j tó képv ise lő inek 

(Lonőori, december 23.) Bevin angol 
külügyminiszter Newyorkból visszatér-
ve, a londoni rádióban beszédet mon-
dott. Beszéde elején a második világ-
háború hatalmas pusztításaira tekintett 
vissza, majd az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének működéséről beszélt, 
amelyet elsősorban a béke szelleme hat 
át. Kijelentette, megállapodtak New-
yoikban a fegyverkezés korlátozására 
vonatkozóan is.-

— A biztonság érdekében feltétle-
nül meg kell szüntetni a korlátlan 
fegyverkezést — mondotta —, a tudo-
mányt a béke szolgálatába kell állítani. 
Végül pedig a világi természeti kin-
cseit minden nemzet, számára egyaránt 
elérhetővé kell tenni. 

Kitért Bevin külügyminiszter a kül-
ügyminiszterek tanácsának munkájára 
is és megállapította, hogy Newyorlcban 
rendkívül sokat haladtak előre, majd 
annak a meggyőződésének adott kifeje-
zést, hOigy az eddigi megértés a jövő-
ben még jobban megerősödik. 

Foglalkozott a békeszerződések so-

rai szövetséges'ellenőrző bizottsággal. A 
hajók felszabadítása a zárlat alól köz-
vetlen küszöbön áll és a közeli napok-
ban vájható. A már eddig felsorolt ha-
jókon kívül az amerikai hatóságok visz 
szaadják a nem kifejezetten háborús 
célt szolgáló folyamőrségi hajókat is. 
így a többiekkel együtt hazajön 28 fo-
lyamőrségi műhely, vontató és lakta-
nyahajó. Télire a hajók biztos téli ki-
kötőben. vannak, iteljes magyar fel-
ügyelet és parancsnokság alatt. 

Béldi Alajos meghai t 
(Budapest, december 23.) Budapesti 

lapértesülés szerint az életfogytiglani 
fegyházra itélt Béldi Alajos a rabkór-
házban vasárnap meghalt. Régi gyo-
morbaja ujult lei, megoperálták, de már 
a műtét sem segített rajta. 

rán felvetődött legsúlyosabb problé-
mákkal is. Trieszt, a dunai hajózás és 
Tirol kérdésével. Megemlékezett Jugo-
szláviáról, amely olyan solcat áldozott 
a győzelemért és most minden erejét 
újjáépítése megizmosodására fordítja. 
Szólott Olaszországról, amely demokra-
tikus vezetők irányítása mellett rövi-
desen talpraáll és-aíéeiU rátért a bal-
káni államokra is. Kifejtette, Anglia' 
egyik Ir-gfőbb célja, hogy Németország 
soha többé ne fenyegethesse a világot, 
mint az elmúlt 23 év alatt. 

Beszéde végén az öt nagyhatalom 
együttműködésének szükségességéről 
beszélt. 

— Az együttműködés hathatóságát 
bizonyítja — mondotta — a békeszer-
ződések megkötése is, ezenkívül azon-
ban az Egyesült Nemzetek szervezeté-
nek eddigi munkája és működése. An-
glia továbbra j - szívós akarattal dolgo-
zik a béke érdekében az Egyesült Nem-
zetek alapokmányának szem előtt tar-
tásával. 

Magas kitüntetési kaptak 
a Magyar Kommunista Párt vezetőségi 

tagjai 
A köztársasági elnök a Magyar Szabadság Érdemrenddel 

tüntette ki a kommunistákat 
(Budapest, december 23.) A köztár-

sasági elnök a. miniszterelnök előter-
jesztésére Révai József, Orbán László, 
Kovács István, Kádár János nemzet-
gyűlési képviselőknek és dr. Szebenyi 
Endre miniszteri osztályfőnöknek a de-
mokratikus magyar köztársaság megte-
remtése és kiépítése körül szerzett ér-
demeikért a Magyar Szabadság Érdem-
rend ezüst fokozatút adományozta. 

A köztársaság elnöke a miniszterel-

nök előterjesztésére a nemzeti ellenál-
lási mozgalomban kifejtett ikimagasióan 
értékes tevékenységükért dr. Szent-
Györgyi Albert egyetemi nyilvános ren-
des tanárnak, dr. Bau Zoltán egyetemi-
nyilvános tanár, az Egyesült Izzó Rí. 
vezérigazgatójának a Magyar Szabadság 
Érdemrend ezüst fokozatát és dr. Off-
ner Alfréd vegyészmérnök, gyárosnak 
a Magyar Szabadság Érdemrend bronz 
fokozatát adományozta. 

Hazahozták nyugatról 
80 millió dollár értékű műkincseinket 

Nem sikerült RotscUildék sakkhuzása: visszakapjuk 
többi hajóinkat is 

(Budapest, december 23.) Vasárnap 
délután 5 órakor megérkezett Nyaráéi 
Miklós államtitkár vezetésével az a kü-
lönvonat, amely a Szépművészeti Mu-
zeum elhurcolt kincseit hozta vissza. 
Mint már ismeretes, az 1010 darabból 
álló műkincset annakidején München-
be vitték, ahol később az amerikai ha-
tóságok őrizetbe vették és most a ma-
gyar kormány megbízottjának, Nyárádi 
Miklós államtitkárnak átadva, hazaszál-

lelentős támogatást kapunk 
Svédországbél 

(Budapest, december 23.) A kará-
csonyt váró Stockholmról hangzott el 
rádióelőadás hétfőn reggel a rádióban 
eredeti hangi elvé telekről. Az előadás 
keretében. Böhm Vilmos stockholmi kö-
vetünk a többek között ezeket mon-
dotta: 

— A svéd segélyszervezetek határta-
lan. jóindulattal és szeretettel foglalkoz-
nak a magyar nélkülözők megsegítésé-
vel. Jelenleg a magyar tudomány, a 
gyermekmenhelyek megsegítésével fog-
lalkoznak, azonkívül a budapesti Vörös-
kereszt-kórház újjáépítésének ügyével. 
A közelmúltban indult el egy nagy szál-
lítmány Budapestre. Visz tízezer rend 
ruhát, 5 ezer pár bakancsot, na gy meny -
nyiségü élelmiszert és gyógyszert. A 
parasztiíjak ösztöndíjas svédországi fog-
lalkoztatása ügyében tárgyalunk és 
sokmilliós bérmunkára van kilátásunk. 

Ismét szabályozták 
a vámőrlési engedélyeket 
(Budapest, december 23.) A közellá-

tásügyi miniszter újra szabályozta) a 
vámőrlési engedély ele kiadását. A köz-
ségi elöljáróság (polgármester) annak a 
beszolgáltatásra kötelezett személynek, 
aki kenyérgabona beszolgáltatási köte-
lességét 100 százalékosan teljesítette, 
kenyérgabona őrlésére jogositó vámőr-
lési engedélyt a háztartásához tartozó 
minden személy után a teljes fejadag 
erejéig (200 kiló) állithat ki. Aki nem 
teljesítette kenyérgabona beszolgálta-
tási kötelessc-gét, személyenikint csupán 
150 kilóra kaphat őrlési engedélyit. Az 
eddig adott őrlési engedélyeket be kell 
számi tani. 

litották Budapestre. 
Nyárádi államtitkár' a kultuszminisz-

ternek tett jelentésében hangoztatta, 
hogy a Szépművészeti Mnzeum. 1010 
darab műkincse hiánytalanul érkezett 
meg 30 millió dollár értékben. 

Az államtitkár közölte még. hogy az 
amerikai hatóságok elutasították a Ro 
tschild-bankház kérését, hogy ismerjék 
el a magyar hajókra tartott zálogjogu-
kat. Jelenleg tárgyalások folynak a bé 

Piccsrd ismét a sztratosférába 
repül 

(Bern, december 23.) A svájci rádió 
ismerteti az Egyesült Államok belügy-
minisztériumának közleményét, amely 
szerint Piccard, az ismert belga sztra-
toszféra kutató az amerikai hatóságok 
beleegyezésével 1947 áprilisában az 
Egyesült Államok területén ujabb fel-
szállást végez a sztratoszféra viszonyai-
nak tanulmányozására. 

Rémhír Londonban 
a z alsóház felrobbantásáról 
(London, december 23.) A Scott-

land Yard vasárnap este telefonon 
éríesitést kapott, hogy hétfőn reg-
gel felrobbantják az alsóházat és a 
Lordok Házát. A parlament őrzésére 
rögtön rendőri osztagokat küldtek ki, 
cfc a fenyegetést nem váltották be. 
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Egy felmentő ítélet 
rtífirgójars 

Szeged demokratikus közvéleménye 
megnyugvással fogadta a népbiróság 
utóbbi időben kihirdetett elrettentést 
szolgáló Ítéleteit. Kemény tanács alakult 
ki erőskezű tanácsvezetővel az élén. 
Ugy látszik, a fasizmus hiveit aggállyal 
ovötte el a szegedi járásbíróságon szo-

katlannak tetsző Ítélkezés s exponált 
ügyekben népbirócserét vitt keresztül. 
A hétfői napon dr. Oláh József szegedi 
orvos népellenos bűnügyében váltuk a 
biztosra vett elrettentő Ítéletet. Nem 
követett el mást az orvos ur, mint a 
gettóban az üldözött nőkön ékszerku-
tatás céljából belső testi motozást haj-
tott végre. Országos népbiróság! gya-
korlat, hogy az ilyen orvosokat örökre 
eltiltják foglalkozásuk gyakorlásától és 
súlyos szabadságvesztésbüntetéssel sújt-
ják, mert mint intelligens emberek, nem 
védekezhetnék a felsőbb utasítás kény-
szerével annál is inkább, mert nem 
foglalkozási körükhöz tartozó munkát 
kellett végezniük. De ha már nem tér-
hetett-ki előle, dr. Oláh miért nem vé-
gezte emberségesen, mint dr. Sztav-
roszky Pál, aki egyetlen üldözötthöz 
se nyúlt, csupán néhány pillanatig! tar-
totta azokat magánál idő töltés .-cél iából. 
A testi motozás nem orvosi munkakör, 
ha erre orvos .mégis vállalkozott, ma 
viselje a következményeit, de ne ugy, 
ahogy a szegedi népbirák gondolják, 
hogy a drámai tanúvallomások után 
mégis csak fel kell menteni az orvosi 
etikát nem ismerő vádlottat éspedig — 
bűncselekmény hiányában. A tanács-
vezető verejtékezett, hogy kellőkép meg 
tudja indokolni a népbirák döntését, de 
kevés sikerrel. A vádlott hozzátarto-
zóin kivül senkit j.e tudott meggyőzni 
arról, hogy védtelen, kiszolgáltatott nő-
kön belső testi motozást végezni nem 
bűncselekmény, és nem is orvosi köte-
lesség. Az Ellenőrző Bizottság figye-
lemmel kíséri a népbiróság működését 
s nem nézi sokáig tétlenül, hogy az or-
szág rombadöntői szabadon futkározza-
tok. Ha a népbirák Szerint még ez se 
bűncselekmény, hívják vissza a pártok, 
delegáltjaikat s olyanok kezére bizzálc 
az igazságszolgáltatás zavartalan mene-
tét, akik nem a fasizmus, hanem a de-
mokrácia szolgálatában állanak. 

Heisler Ferenc baromfikereskedői 5 hónapi fogházra 
és Vásárhelyről való 2 évi kitiltásra itéíte 

az uzsorabiróság 
A v e j e , a k i n e k 5 0 0 m i l l i ó f o r i n t v a g y o n a v a n , 

m e g h a z u d t o l t a a p ó s á t a f ő t á r g y a l á s o n 

(Szeged, december 23.) Jelentetlük, 
hogy két héttel ezelőtt a gazdasági 
rendőrség őrizetbe vette a hódmező-
vásárhelyi Heisler Ferencet, az ottani 
Fortuna Rt, baroxnfiexport vállalat 
vezetőjét és átkísérték a szegedi ál-
lamügyészségre. Beszámoltunk arról 
is, hogy Heisler lakásán nagymennyi-
ségű lisztet, tésztafélét, zsírt és to-
jást tárolt. Ezeket maximális áron 
felül vásárolta Hódmezővásárhelyen 
es környékén. Ezenkívül nem jelen-
tette be a hizlalt sertéseit sem és azo-
kat levágatta engedély nélkül, hogy 
Budapestre szállitassa. A Fortuna Rt, 
vásárhelyi üzemének munkásai is fel-
jelentést tettek Heisler ellen mun-
kásnyuzó magatartása miatt. A dol-
gozóknak ez a sokoldahi ellensége 
legutóbb került a szegedi uzsorabi-
róság Linzer-tanácsa elé. Kihallga-
tásakor két mankóra támaszkodva 
igyekezett a bíróság szivét meglágyí-
tani és azt mondotta, hogy vejének a 
Fortuna Rt. budapesti központi igaz- \ uzsorabsrósáa 
galójának az utasítására vásárolt ; i r o u 

felül. A tárgyaláson viszont a veje, 
aki másodrendű vádlott volt, tagad-
ta, hogy apósának ő adott volna a 
vásárlásokra u'ásítást. A tárgyaláson 
jelenlévő hallgatóság hangosan Pel-
s/iszent, amikor 1 Icisler veje vagyo-
nát 500 millió forintban jelölte meg. 

Több tanú kihallgatása és terhelő 
vallomása után hirdetett az uzsorabi-
róság ítéletet. Heislei Ferencet,-
mert 3 mázsa lisztet maximális áron 
felül vásárolt, 5 hónapi fogházbün-
tetésre, 1000 forint vagyoni elégté-
telre és Hódmezővásárhely területé-
ről 2 évre való kitiltásra ítélték. Kö-
telezték az ítélet hírlap utján történő 
nyilvánosságra hozására is. A jogerős 
ilélet után elrendelték az iratoknak a 
hódnve/ővásárhcl v i rendőrbiróhoz, 
valamint a népügyészséghez való 
megküldését, ahol Heislert ki-
hágásai és népellenes cselekményei 
mratt vonjak majd felelősségre. A 
másodrendű vádlottat felmentette az 
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Sándor Béla iialáruüzletében a Főposíánál 
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0 tisztviselőit megnyerték 
a Községi Élelmiszerüzem ellen 

indított proaapert 
(Szeged, december 23.) Ismeretes, 

hogy a közelmúltban a Községi Élelmi-
szerüzem elbocsátott tisztviselői polgári 
pert indították a szerintük még fenn-
álló szolgálati jogviszonyból folyó kö-
veteléseik erejéig. Az első ilyen perben 
e napokban hozott marasztaló ítéletet 
dr. Szerdahelyi István járásbiró. Bozsár 
Magdolna tisztviselő keresetében arra 
kérte kötelezni a Községi Eielmiszer-
üzemot, hogy a szolgálati jogviszony 
fennállásáig a nem állami rendszerű il-
letményeit folyósítsa. A járásbíróság a 
keresetnek helyt adott és a Községi 
Élelmiszerüzemet arra kötelezte, hogy 
1946 december 16-tói kezdődően a mi-
niszteri rendeleiben meghatározott,, kifi-
zetési napokon mindaddig folyósítsa 
Bozsár Magdolna felperesnek az 1946 
október 1. napján élvezett illetményét 
és az esetleges mellékjárandóságokat, 
amig a peres felek között a szolgálati 
jogviszony valamilyen oknál fogva meg 
nem szűnik. Kötelezte továbbá az al-
perest 600 forint perköltség megfizeté-
sére. Minthogy valamennyi elbocsátott 
lisztviselő pert indított a Községi Élel-
miszerüzem elicn, azok sorsa a járás-
bíróságon azonos 'elbírálás alá esik. 
Most még hátra van a fellebbviteli fó-
rum, ha a Községi Élelmiszerüzem cél-
szerűnek tartja a további pereskedést 
es meg nem egyezik tisztviselőivel. 

A letartóztatott Michatih Károlytól kiderült, hogy hónapok óta 
nagyúri módon élf a sikkasztott pénzből 

(Szeged, december 23.) Az elmúlt 
hét végén budapesti kiküldöttek vá-
ratlanul vizsgálatot tartottak a szé-

A j á n d é k u l 
é k s z e r t , 

ó r á t 
m e g s z é p í t i k a r á c s o n y á t 

iZÜLm lhoffer^«?-*°&f 

Rádiót, 
varrógép©! 

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 
miiszaki fliletébél. 

gedi hus- és zsiradékhivatalnál. A 
vizsgálat során nagy megdöbbenéssel 
tapasztalták, hogy az elszámolások 
körül hiány mutatkozik és a hivatal 
pénztárában kevesebb van 33 ezer 554 
forinttal, mint amennyit az elszámo-
lások mutatnak. Nyomban értesítet-
ték az ügyről a rendőrséget és a 
szegedi rendőrség bünügyi osztálya 
széleskörű nyomozást indított meg. 
A hivatal tisztviselőit kihallgatták es 
az alapos nyomozás hamarosan kide-
rLette, liogy a hiányzó pénzösszeget 
a hivatal vezetője M'chalik Károly 

• használta el saját céljaira- A rend" 
i őrség őrizetbe vette és Michalik ki" 

hallgatása folyamán be is ismerte, 
hogy egy bizonyos mennyiségű pénz-
zel nem tudott elszámolni, de tagad-
ta, hogy az egész összeget ö sik-
kasztotta volna el* Tisztviselőtársa; 
azonban hiteles írásokkal igazolták, 
hogy neki számoltak el a pénzzel, igy 
azt más nem vihette el, Michalik arra 
is hivatkozott, hogy vidéken vásárolt 
disznókat a hivatal számára és ezek 
árával egyenesen Budapestre, a köz-
pontinak számolt cl, de ez az állítása 
sem bizonyult valónak. Kiderítette a 
rendőrség, hogy két ízben adott át 
nagyobb összeget a feleségének, kö-
rülbelül 9 ezer forint értékben. Ezen-
kívül kétezer forintot költött lakás-
cserére, de az uj lakásba még nem 
költözött be, Többezer forintért vá-
sárolt bútorféléket is. Nyár óta tar-

tózkodott Szegeden és ezalatt az idő 
alatt a Royal-szállóbau bérelt ma-
gának szobát. Rendkívüli módon köl-
tekezett, megállapították, hogy való-
sággal szórta a pénzt állandóan. Na-
pirenden voltak nála a mulatozások, 
nagy társaságokat látott mindig ven-
dégül. Általában ilyesmikre napi 30— 
10U forintot is elköltött. 

Michalik Károly kihallgatását még 
egyelőre továbbfolytatják, majd át-
adják a szegedi államügyészségnek. 

B E L V Á R O S I M O Z I 
1946 december 23-ún, hétfőn, decem-
ber 25 és 256-án, a karácsonyi ünne-
pekre kivételesen 3, 5 és 7 órakor 
és a következő napakon fél 4, ne-
gyed 6 és 7 órakor bemutatjuk az 

amerikai Warner Bross-filmgyár 
messze kimagasló alkotását: 

Őrség a Rajnán 
c. viiágíilmeí, az amerikai filmgyár-

tás 1946-ban készült attrakcióját. 
Főszereplői: 

BETTE DAVIS a legismertebb tra-
gikai művésznő, az „Egy asszony 3 
élete" és a „Vén lány" emlékezetes 

sikerű filmek főszereplője és 
LUKACS PÁL Amerika legkereset-

tebb filmszínésze. HIRADÓ. 

Kedden, karácsony nőitjén 
nincs előadás 

Pénztár d. e. 11—12 és az előadások 
.lőtt félórával. 

A G E L H A N G 
karácsony 
másnapján 
a Tiszában 
délután 5 órakor 

A MEMOSz f z AL TALANOS 
Munkás Daikör rendezésével. Jegyek elővételben 2.50-ért a tagoknál. 

Fűtött terem. 

Fahéj 
helyett kiváló minőségű 

u ' 
fahéjpótló 

nagykereskedőknek is ere-
deti gyári árban 

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

Karácsonyfaünnepéiyek 
Az MNDSz ünnepsége Samogyite-

lepen. Megható karácsonyfaünnepély 
volt a somagyitelepi MNDSz bölcsődé-
ben hétfőn délben, amikor kis műsor 
keretén belül ajándékozta meg az 
MNDSz a bölcsőde k i s ápoltjait . A mű-
sorban a .bölcsőde kis apróságai szere-
peltek. Dr. Drégely Józsefné, a) szövet-
ség elnöknője rövid beszédben vázolta 
a bölcsőde jelentőségét és rámutatot t 
a r ra a munkára , amelyet az MNDSz 
Végez, hogy fénn tudj-a tar tani a böl-
csődét. A somogyitelepi asszonyok ne-
vében Koszorús Is tvánné beszélt, aki 
megköszönte az MNDSz hathatós tá-
mogatását, melynek segítségével .az ap-
róságokat a legszükségesebb ruhanemű-
vel tud ták ellátni. Elmondta a somogyi-
telepi asszonyok kívánságát, hogy a 
napközi otthont éjszaka is t a r t sák fenn, 
mert óriási szüksége van a dolgozó 
asszonyok gyermekeinek erre az ott-
honra. Annak a reményének adott kife-
jezést, hogy a város nem lesz szűkmar-
kú a prolefórgyermckekkel szemben és 
az MNDSz akcióját támogatni fogja. Az 
ajándékok kiosztása u t án tejeskávéval 
cs kaláccsal vendégelték meg .az apró-
ságokat. 

- * 

Karácsonyfaünnepély a gázgyárban. 
Vasárnap a gázgyári a lkalmazottak ré-
szére a gyár vezetősége, karácsonyfaün-
nepély t rendezett, melyen megvendégel-
ték és megajándékozták a gyermekeket. 
Ez alkalommal ünnepelte a- .gyár mun-
kássága azokat az alkalmazottakat, akik 
már 25 éve állnak a vállalat szolgálatá-
ban. , 

* 

Az MKP rókusi szervezete vasárnap 
délután karáesonyfaümrepélyt tar tot t a 
környék szegény gyermekei számára. Az 
ünnepélyen rövid műsor volt,, m a j d ká-
véval és kaláccsal .vendégelték) meg a* 
apróságokat cs kiosztották az a jándéko-
kat. . 

* 

Karácsonyfaünnepély a rendőrségen. 
Vasárnap kora délután rendezte meg a 
szegedi rendőrság karácsonyfaünnepé-
lyét a rendőrpalota tornatermében, A 

: rendőrség tagjai nagjr számban jelentek 
meg a bensőséges ünnepségen, különö-
sen a rendőrök kisgyermekeivel t e l t 
meg a terem. Az ünnepély keretében 
Farkas Mihály rendőr szavalt hatáso-
san egy vers i t az ünnepen is kötelessé-
gét teljesítő rendőrről, majd, Díczfa-
lussij Ferenc rendőrvezérőrnagy üdvö- • 
zölic a megjelenteket és emlékezett 
meg arról, hogy végre ké t év u tán sa-
ját otthonában ünnepeihét a szegedi 
rendőrség. A Káldor-féle szegedi gyer-
mekszínpad adot t élő ezután vidám je-
leneteket, végül mindem 13 éven aluli 
rendőrgyermeknek, körülbelül 260 kis-
f iúnak ós leánynak ajándékcsomagokat 
ad tak át . A jól sikerült ünnepség meg-
rendezése elsősorban dr. Drégely Jó -
zsef rendőrezredes érdeme. 

K O R Z O M O Z I Tcsr 
Karácsonyi nagy műsorunk az ame-
r ikai Universal u j f i lmje! Izgalom, 

hajsza és szenzációk sorozata! 
Ez a f ián hőskölteménye az asszo-
nyi önfeláldozásnak, amely csodákat 

müvei és legyőzi a bűn minden 
ereiéi! GEORGE RAFT cs CLAIRE 

T'REVER bravurfőszerep lésével 

Autós 
banditák 

Azonkívül a legfrisebb 

Heti filmhíradó. 
Előadások kezdete karácsony mind-

két napján: 3—5 és 7 éraktr. 

F R E G O L Í 
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ticMzeti Színház; Szünet. 
Széchenyi Filtr.színház i SzUnet. 
BeivároU Mozi: Szünet. 
Szorzó Mozi: Szünet. 
Kamara Babjáték (Piarista gimnázium-

ban) délután 2 es 4 órakor János vitéz. 
Múzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár': nyitva 9-től 12 

óráig. 
Egyetemi könyvtár: nyitva 9-től 12 

óráig. 
SZOLGÁLATOS 

GYÓGYSZERTÁRAK: 
Barcsay Károly Tisza Lajos-körut 

32, Bulcsu Barna Kálváriadér 7, Lázár 
Jenő Klebelsberg-tér 4, Török Márton 
Csongrádi-sugárut 14, Sílmeczi Béla 
Somogyi telep IX. u. 489. 

—oOo— 
Hirdetőinkhez! 

Értesítjük T. Hirdetőinket, hogy 
a karácsonyt számba hirdetéseket 
kedden délelőtt 10 óráig veszünk fe». 

Kiadóhivatal. 
-*-oQo— 

— Időjárás] clentés. Várható időjá-
rás keckl estig: Mérsékelt délkeleti, 
déli szél. Több felé kisebb havazás, 
havaseső. A hőmérséklet eléri nappal 
az olvadási pontot, éjszaka mérsékelt 
fagy lesz. 

— A karácsonyi ünnepek istentisz-
teleti rendje a székesegyházbán. Az 
ünnepi istentiszteletek karácsony nap-
ján éjfélkor kezdődnek, a hagyomá-
nyos éjféli misével. Karácsony reg-
gel 6 órakor lesz a pásztorok miséje, 
délelőtt 10 órakor pedig az ünnepi 
nagymise, amelyet az idén is dr. 
Hamvas Endre megyéspüspök mond 
a szent beszéddel együtt. Ezeken ki-
vül a nap minden órájában lesznek, 
csendes szentmisék egészen a déli mi-
séig, amely alkalommal a Szent Er-
zsébet-leánygimnázium énekkara mű-
ködik közre. Karácsony másnapján az 
istentiszteleti rend azonos a szokásos 
vasárnapi miserenddel. Mindkét nap 
délután 6 órakor ünnepélyes litánia 
és szentségi áldás fejezi be az ün-
nepet. I . Alifii 

— Karácsony estéjén délután ó órá-
ig közlekednek a villamosok. A Sze-
gedi Közúti Vaspálya Rt. üzletveze-
tősége értesiti az utazóközönségét, 
hogy december 24-én a forgalmat a 
vonalakon csak 18 óráig tartja fenn. 
Az utolsó kocsik Szeged pályaudvar-
ról Rókus-felé 18 órakor, Vágohicl 
és Somogyiteíepröi az Anna-forrásig 
IS órakor, a Belvárosi temetőtől a 
--omogyi-utcáig 18 órakor, a Fodor-
telepről a Széchenyi-térig 17.54-kor 
indul, A budapesti gyorsvonathoz 
20.30-kor indul kocsi Rókusról. 

— Az utolsó adventi délután a 
Katolikus Házban a szokottnál is na-
gyobb érdeklődés mellett folyt le. P. 
Sass Imre jézustársa'sági atya hatal-
mas előadása után, melyben a meg-
váltás lényegét fejtegette, Csuka Béla 
> gordonkaművész áhítatos Áve Má-
riája Szatmáry Géza művészi kísére-
tével, majd P. Radnóthy Éva lebilin-
cselő előadása, melyben Ady kará-
csonyestjét interpetáita, aratott osz-
tatlan tetszést. A műsor elején a 
Szegedi Nőinyolcas, végén pedig a 
Szegedi Férfinyoicas mutatkozott be 
szíép sikerrel. A záróbeszédet dr. 
Hamvas Endre megyéspüspök mond-
ta, melyben a megváltás (,rednk-
ményeire mutatott rá, amelyek csal-
hartatlan biztossággal mutatkozik 
egyesek és népek életében egyfor-
mán. 

— Felhívás » szegcdi görög kalo" 
likus hívekhez. A helybeli gör. kat. 
plébános értesiti hiveit, hogy a mig 
a szénszünet tart az iskolákban, ad-
óig a Lechner-téren vasirnaponkint 
11 órakor lesz a 'szentmise. Kará-
csony első napján szentmise 11 óra-
itor. 

— ünnepi istentisztelet és urvacso. 
raosztás rendje a szegcdi reformá-
tusoknál. Karácsony elsőnapján dél-
előtt 9 órakor rövid áhítat, lü órakor 
urvacsoraoszfássál egybekötött isten-
tisztelet, délután 5 órakor ugyan-
csak urvacsoraosztással egybekötött 
istentisztelet. Karácsony második nap-
ján délelőtt 10 órakor urvacsoraosz-
tással egybekötött istentisztelet, dél. 
után 5 órakor hálaadás. December 
31-én délután 5 órakor hálaadó is-
tentisztelet. Újesztendő első napján, 

'szerdán délelőtt 10 órakor gyiiteke-
'zeii istentisztelet. Aki a gyülekezet 
közösségében bármily okból nem já-
rulhat az Ur megterített asztalához, 
de a királyi vendégségben részesülni 
óhajt, — ahhoz Isten iránti hálával 
elmegyünk, csak idejében jelentse kí-
vánságát a lelkészi hivatalnak. 

— Karácsoiiyfaünncpély. Bensősé-
ges karácsonyfaünnepelyt rendezett 
a belvárost egyházközség szombaton 
este a Katolikus Házban. A kedves 
és tartalmas műsor kiemelkedő száma 
volt a Szegedi Férfinyolcas bemutat-
kozása lehelet-finom karácsonyi ének-
kel, Erdélyi Kató gyönyörű karácso-
nyi dalaival és a szentorsolyarendi 
zárdaiskola növendékeinek » Mária 
bölcsődala« cimü bájos jelenete, ün-
nepi beszédet dr. Halász Pál kano-
nok, belvárosi plébános mondott, 
melyben a világválság legmélyebb 
okaira mutatott rá, amelynek a betle-
hemi kis Jézus tanítása: a mindent le-
győző szeretet az. egyetlen megoldás 
sa. A szép estét, melyen a város ka-
tolikus társadalmának szine-java meg-
jelent, szerény uzsonna zárta, melyet 
a Karitász hölgyei szolgáltak fel, 
hogy annak jövedelméből a gondo-
zásuk alatt álló szegényeket istápol-
hassák. 

— Eljegyzés. Perjés! László, az 
MKP nagyszegedt végrehajtó bizott-
ságának tagja és Báló Irén jegyesei. 

— MKP pártházavatás Alsóközpon-
ton. A Magyar Kommunista Párt al-
sóközponti pártszervezete karácsony 
második napján délelőtt 11 órakor 
avatja fel ünnepélyes külsőségek kö-
zött uj pártházát. Nagy ünnep cz az 
alsóközponti kommunisták számára, 
mert hosszú küzdelmes munka után 
sikerült megszerezni és a Kommu-
nista Párt tagjainak Lelkes, áldozat-
kész. támogatásából helyrehozni, ki-
takarítani az épületet. A pártházavató 
ünnepségre pártkülönbség re való te-
kintet nélkül mindenkit szívesen lát-
nak és várnak. 

— A Kommunista Párt Belváros I-
szervezete (Berzsenyi-utca 2. sz.) 
25-én, karácsony első napján dél-
után 5 órai kezdettel műsoros teadél-
utánt rendez a Nemzeti Szinház mű-
vészeinek részvételével. 

— December 26-án délután 3 óra-
kor vidám karácsony-délután a Mun-
kás Kulturszövetség színpadán (Kál-
vária-utca K>-). Mókák', politikai sza-
tírák, Fűtött terem. Büffé. 

' — Az Ujságirőotthon női tagozata 
, vasárnap tartotta műsorral egybekö-
tö t t ismerkedő délutánját. Az igen 
jól sikerült összejövetel várakozáson 

! felüli látogatottságnak örvendett s a 
műsort igen sokan állva élvezték vé-
gig- Perényi Kálmán vidám konfe-

1 ransza után a Koldusdiákból énekelt 
! részleiet, U. Nagy Erzsi közvetlen 
I bájjal két sanzont énekelt, Sugár Jenő 
! humoros költeményeket adott elő, 
Erdélyi Ka;ó Larditi Csók-keringöjé• 
evei és egy amerikai négerdallai 
gyönyörködtette a tőle megszokott 
kulturáltsággal hal igatóságát, majd 
Sugár Misi, Percnyi Kálmán és Su-
gár Jenő humoros jelenetét kacagták 
végig az egybegyűltek. Gyulai Lenke 
két Lóczi költeményt tolmácsolt köz-
vetlen előadói készséggel, Gerő De-
zső háznagy uj operettje sokoldalú 
Mancijával való esetét mesélte el 
szellemesen, végül Solymossy Margit 
bársonyos mezzója szárnyalt az ott-
honban és tetézte be a nivós műsort, 
amely után a táncoló fiatalság lepte 
el az otthon parkettjét. A háziasszo-
nyi tisztet dr. Kertész Béláné lát-
ta el. • 

— Rosszul célzott, felmentettek. 
Volt idő, mikor egyeseknek, sőt töb-
beknek dicsőséget jelentett a védtelen 

• ejtőernyős szövetséges katonákat 
bántalmazni, sőt kifejezetten vadász-
tak is rájuk. Lajkó Kálmán csojos-
pálosi földműves is dicsőséget akart 
szerezni és 1944. áprilisában egy mo-
torhibás gépbőL ejtőernyővel kiugró 
amerikai katonára lőtt. A vádlott ki-
hallgatása során előadta, liogy Krs-
kundorozsma egyik legjobb céllövője 
s mint ilyen, a földmunkájához is el-
szokta vinni Elaubert-puskáját. Mikor 
az amerikai katona a repülőgépből ki-
ugrott, véletlenül nála volt a puskája 
és mikor a katona földet ért, vélet-
lenül elsült a puskája is, de halálos 
sérülés helyett »csupán« comblövést 
okozott. A kihallgatott tanuk vala-
mennyien visszavonták a nyomozati 
eljárás során tett terhelő vallomásu-
kat, azt állítva, hogy sakkor zavaros 
idők voltak®, nem mertek máskép 
vallani. Így a népbiróság Kiskundo-
rozsma egyik legjobb célíövőjcfr, mi-
után nem jól tatélt, az ellene emelt 
vád alól felmentette. 

— A részeg ember meghalt a rend-
őrségi fogdában. Vasárnap éjjel a 
városháza környékén magával tehe-
tetlen, részeg férfire akadt az örsze-
mes rendőr. Bevitték a rendőrpalotá-
ba és ott ugy látták, hogy nemcsak 
részeg, de beteg is. Mentőket hivat-
tak ezért, liogy hazaszállítsák. Any-

j' nyit kivettek a férfiből, hogy, Bognár 
Sándornak hívják, de az általa mon-
dott lakáscímen nem ismerték. Így a 
mentők visszavitték ismét a rendőr-
palotába és amikor a mentőorvos ki-
jelöltette, hogy a férfinak különö-
sebb baja nincs, csupán részeg, bezár-
ták a fogdába. Egy óra múlva azon-
ban hirtelen meghalt. Holttestét át-
szállították a bonctani intézetbe a to-
vábbi nyomozás lefolytatására. 

Szttozááás tesz 

Uacác&mtyi száma 
A terjedelmes karácsonyi szám 
két napra elegendő olvasni valót 

tartalmaz. 
Feltűnést keltő cikkek, riportok, 
azonfelül versek, novellák tarkít-
ják a D é i m a g y a r o r s z á g 

kavácsonvi számát. 

Hivjáh vissza 
az ötöstanács népbiráit 
a demokratikus pár toki 

Mégcsak azt se Írhatjuk, hagy ka-
rácsony jegyében folyik a fasiszta-
mentés, illetve megbocsátási hullám 
az ötöstanács tárgyalásain, mert meg-
nyugtató ítéLtet fennállása óta nem 
hozott. Hétfőni tárgyalta a közismer-
ten jobboldali beállítottságú Pósa 
Balázs gyógyszerész felekezeti gyűlö-
letre izgatási bűntettéi. Az előzetes 
letartóztatását kórházban átvészelt 
vádlott magától értetődően nem érez-
te magát bűnösnek, mint ahogv az. 
ötöstanács tagjai szerint se bün, hogy 
a' „büdös, rothadt zsidók nem pusz-
tultak el mind Auschwitzban" A ki-
hallgatott Ehrenthal Béla és Gerő 
Samu igazolta, hogy a vádlott. 1946 
junius 23-án a Stúdióban, majd utána 
a Hágiban az izgató kijelentéseket 
megtette. A rendőrség előtt még 
Varga Lajos főpincér is hallotta, a 
főtárgyalásig azonban már elfelej-
tette a „jó vendég" izgató szavait. A 
további tanuk nem hallották, mint 
ahogy sokszázati és ezren nemi hal-
lották a kitételeket, ennek dacára a 
nemleges körülményt igazoló tanúval-
lomások • alapján hozott ítéletet az 
ötöstanács g Pósa Balázst, bár kitün-
tetésre nem ajánlotta, de bizonyíté-
kok hiányában felmentette. 

A megbocsátás jegyében ... 
Molnár György földműves, nagyki-

rályhegyesi lakos 1946 májusában ko-
lompszóval hivta össze a falubelie-
ket és figyelmeztette őket, hogy ne 
vásároljanak zsidó kereskedőtől, igy 
a falubeli Kellnertől se, mert árujuk-
kal megmérgezik a keresztény gyer-
mekeket. A hétfői főtárgyaláson a 
vádlott tagadott, Kellner Ferenc ke-
reskedő levelet irt, amelyben beje-
lentette, hogy a vádlott másnap jó-
vátette kijelentését — tehát ezek sze-
rint az izgatás elhangzott —, ezért 
Kellner a saját személyében megbo-
csátott, A kihallgatott tanuk semmit 
se hallottak, igy az ötöstanács fel-
mentő téletet hozott. — Simon Zol-
tán szegedi villanyszerelő tanonc a 
szürőtáborban önként beismerte, hogy 
kényszer nélkül az SS szolgálatába 
állt. A szegedi népbiróság hétfőn 
vonta ezért felelősségre s bizonyíté-
kok hiányában felmentette. 

—ooo -
— Segítsünk az elesetteken. Ket-

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 kivüí gondoskodnia kell bá-
rom apró kisgyermekéről is, akik 
közül a legidősebb 9 éves, a legki-
sebb 5 éves. A mostani csúszós hi-
deg időben azonban igen nehéz be-
teg lábával, mankóval járni az utcá-
kat. Kézihajtásos ülőkocsit szerelne, 
hogy 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 Délmagyaror-
szág kiadóhivatalába, hogy megvásá-
rolhassa magának ezt a szinte élet-
szükségletet jelentő jármüvet. Mi is 
kérünk' mindenkit, hogy tehetsége 
szerint járuljon hozzá megsegítésé-
hez. Reméljük akad Szegeden 1600 
ember, aki nem riad vissza 1 forint 
eljuttatásától. 

— Az érc- és fémipari szakosztály 
120 tagja részére 20 mázsa kovács-
szenet utaltak ki. Igénylés az ipartes-
tületben 27-én délig. 

fijándék vásárlás előtt tekintse meg kirakatainkat 
DEUTSCH ALBERT KFT 
villamossági vállalat, Kárász-utea 7. sz. 

F l a r f Á • cséplőgarnitura, Mave 
LlCSUÜ • petróleum m a g á n j á r ó 
motorral, 5 2 colos MÁV. golyós 
c s é p l ő v e i , továbbá egy 3 0 H P 
Martos és Herz stabil szfvó-
g á z m o t o r üzemben megtekinthető 
S E R E S - M A L O M , Kiskundo-

rozsma — Forráskút. 

Bfirkabtok 
vízhatlan festéssel készül Csordás bőr-
ruha készítő mesternái, Szent MiUfe 

utca 7, Felsővárosi-templom ra&göu 
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NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR A JÉGKUNYHÖBAN 

Szaloocakor 

gyári és 
sajátkészítésű 

Nagy 
kedvezmény! 

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

Édes, színes és gyönyörű 
sxaloncrakrot 

vegyetek. 

Dessertek, 
angyalhaj, 

csillagszóró. 

Karácsonyfadíszek. 

Nagy 
választékban 

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

sás-ági: 'elnök ur -zü> -vt: yjá' használ-
tain "volna fel n kf' -ko'állási. . ezzel 
Szemben a valóság }:?.• bf'.y lakáshiva-
ta! mar november 16-án r'reridelte a ki-
lakoliatést, mikor, az ünnepről még 
senki sem tudott. Kiváló tiszt .lette':: 
Dr; Szabó Aladár gimn. tanár. 

P O R T 
Hetven percig támadott, 

mégis vesztet t 
a szegedi együttes 
MTK—SzAK 2 : 0 (0:0) 

Háromezer néző tekintette meg az 
klény legnívósabb es legizgalmasabb 
mérkőzését vasárnap a Vasutas-sta-
dionban. A mérkőzésen a SzAK Ba-
kó--Szabó, Gyuris—Ladányi, Kaka-
sai, Galgöczi-Hernádi, Vörös, Fá-
bián, Harangozó, Nagy összeállí-
tásban játszott. A fasiszták által 
feloszlatott, majd újból életrekelt 
MTK ezúttal elsőizbeu szerepelt Sze-
geden és a közönség meleg ünneplés-
ben részesítette a kék-fehéreket. Az 
MTK Solymosi—Kovács II., Böt'zsei— 
Kovács I., Polgár, Bosáaiszky-Mag-
vasi, Bircsák, Hidegkúti, Bodola. 
Sas felállításban játszott. 

Mindjárt az első percekben nagy 
szegedi nyomás nehezül a vendégek 
kapujára és egészen könnyű helyze-
teket hagynak ki a piros-fekete 
csatárok Fábiánnal az élükön. 1 Jó for-
mán az egész első félidőt szegedi 
támadások töltik ki, melyek közül 
nem egy támadást Bodola, a bal-
összekötő szabadit fel saját 16-osán. 
belül! A félidő végefele vezetnek csak 
a kék-fehérek egy-két veszélyes tá-
madást. Az egyik ilyen támadás vé-
gén Hidegkúti pompás lövését Bakó 
nagy bravúrral védi. 

A második félidőben folytatódik 
a Szieged támadássorozata. A félidő 
közepe táján Bakó hibájából Bodola 
megszerzi az MTK-nak a vezetést. 
Ezután visszaesnek a piros-feketék és 
Galgóczi, majd Kakuszi egymást kö-
vető hibájából Hidegkúti a felező 
vonalról remekül kitör és megszerzi a 
második, egyben a végeredményt je-
lentő gólt. Ez a gól mintha felráz-
ná a SzAK játékosait. Ismét ostrom 
alá veszik az MTK kapuját, de a 
szerencse teljesen elpártol tőlük. Két 
lüztos gólnak látszó helyzetben ka-
pufát találják el egészen közelről 
Fábián é s ' Nagy, majd egy 1 l-es 
gyanús esetében' a játékvezető sápja 

marad néma. Szegedi rohamok köz-
ben ér véget a mérkőzés. 

Ragyogó és izgalmakban bővelkedő 
mérkőzésen rossztalaju pályán a sze-
rencsésebb csapat győzött. A piros-
feketék idei legjobb játékukat nyúj-
tották és mégis két védelmi hiba 
miatt vesztesként kellett elhagyniuk 
a pályát. Egyénileg Bakó remek for-
mában védett, rutin hiányának tud-
juk be az első gólt. A három hátvéd 
egymást multa felül, nagy kár, hogy 
Kakuszi egyetlen hibájából gól szü-
letett. A két szélsőfedezet közül La-
dányi volt a jobb, kitűnően semlege-
sítette Bodoláí. A csatársor színesen 
és ötletesen játszott. Véleményünk 
szerint a beteg Hernádi helyett Bálót 
kellett volna játszatni. Vörös volt a 
legjobb csatár, utána Harangozó kö-
vetkezik, de Fábián sem sokkal ma-
radt el mögöttük. Nagynak csak pil-
lanatai voltak. HCruácíinak volt né-
hány veszélyes lefutása. Nagy tanul-
sága a mérkőzésnek, hogy fokozni 
kell a szegedi csatárok lövökészségét. 
Az ellenfél csapatában Solymosi, Pol-
gár, Bodola és Hidegkúti játszott 
egészen elsőrangúan. Lázár játékve-
zető jól vezette a mérkőzést, de egy 
11-est iueg kellett volna ítélnie a 
SzAK javára. 

Az NB I. -többi eredményei: Ferenc-
város—Vasas 2:2 (1:0), Szentlőrinc—Pe-
reces 5:1 (1:0), Kispest—Haladás 4:2 
(1:1), DVSC—Dorog 3:2 (3:1). ErSo — 
Testvériség: 6:0 (2:0). A SzAK a 8. he-
lyen áll 15 ponttal. 

o()o 
S z e r d á n S z A K — S z o l n o k 

m é r k ő z é s S z o l n o k o n 
A SzAK szerdán utolsó bajnoki mér-

kőzését játsza Szolnokon változatlan 
csapatösszeállításban. A csapat autóbu-
szon utazik Kecskeméten és Cegléden 
keresztül Szolnokra. A szurkolók részé-
re az autóbuszra még néhány hely kap-
ható Kertesnél, Deutsch villamossági 
szaküzletben. Az együttes szerdán rég-
gel fél 7-kor indul a klubhelyiség elől. 

—ooo— 
Győzött a vidék álláspontja. Szom-

baton este -az MLSz elnöki tanácsa fog-
lalkozott a jövő évi csoportbeosztások 
kérdésével. Hosszas tárgyalások ég vita 
után az elnöki tanács ugy döntött, hogy 
az 1946—47. évi NB I. osztályú baj-
nokság befejezése után 4 csapat esik 
ki az első osztályból és ezek helyére 
az NB II. csoport győztesei kerülnek-. 
A határozat értelmében tehát jövőre is 
16 csapat küzd majd a labdarugók NB 
L osztályában. A tanács elhatározta azt 
ís, hogy 1947—48. évben fenntartják a 
négycsoportos NB II. beosztást. 

Kosárlabda. NB L eredmények: Pos-
tás—Shell 33:26 (12:5), Postás—Szolnok 
55:33 (23:21). A Postás harmadik he-
lyen végzett a kosárlabda NB I.-ben az 
őszi fordulóban. 

Í Á H t S I K E K 
Az eheti púr'napok és szemináriu-

mok elmaradnak. 
A kedd, este 5 órám hirdetett szer-

vezöi értekezlet elmarad. 
Sportaktiva ülés. Felszólítjuk a kü-

lönböző sportegyesületekben sportoló 
kommunistákat és sportegyesületi veze-
tőségi és választmányi tagokat, hogy 
pénteken, december 27-én délután négy 
órakor pontosan jelenjenek meg Káí-
vin-tér 6. szám alatti székházunkban 
fontos megbeszélés végett 

S z a k s z e r v e z e t i h i r e k 

A „Siess-segits!" akció javára ele-
gendő résztvevő jelentkezése esetén az 
orvosi szakszervezet helyiségeiben szil-
veszteri összejövetel lesz. Jelentkezés 
december 25-ig a szakszervezeti altiszt-
nél. 

Apróhirdetések 
í L A E ' i S "I 

LAKÁST keresel: három- vagy ket-
tőszobásat Lehetői'.® komfortosa:. In-
telligens családtól esetleg megosztás 
utján. Gépészmérnök, Béke-utca 1, I, 
emelet bal. 

EGYSZOBÁS lakást vagy üres szo-
bát konyhahasználattal keresek. Meg-
egyezünk" jeligére. ^ 

BELVÁROSI háromszobás összkom-
fortos lakás azonnal átadó. Jelige; Egy. 
ezerötszáz. 

BÚTOROZOTT szoba fürdőszoba-
használattal kiadó. Bocskai-utca 9, II. 
emelet 13. 

KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szoba 
kiadó. Római-körut 21, I. emelet 8. a. 

I á D X S - V l T I S I 

R Á D I Ó 

Ajándékozzon 

töltőtollat 
Kuli 24 forint 

KELL ER föltótoliüilet 
Kelemen-a, S. (Royal-azáiión 41) 

N a g y k a r á c s o n y i v á s á r ! 
Olcsó rádiók, viüaayföző 
ós vassiók 9 Rádiójavitáí 
é s villanyszerelés 9 Porszivó-
6s parlc'tkeiélőgép kő csönzés, 

TALPA!, Aradi-utca 7. 

Négylángos, kétsütős 

gáztűzhely 
eladó. Csányi, Maix-tér 20. 

KEDD, december 24. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20; Az 
áttelepítési kormánybiztosság közlemé-
nyei. 7.30: Reggeli torna. Közben Nap-
tár. 9.00: Szalonzenekar. 10.00: Hirek. 
10.10; Világhírű versenyművek —- vi-
lághírű-szólisták. 12.00: Déli harangszó, 
hírek. 12.15: Pergő zene — zengő szó. 
14.00: Hirek. 14.10: Gyúlnak a gyer-
tyák. Elbeszélés. 14.30: Apró és felnőtt 
gyermekeknek. 15.15: Karácsonyi nép-
hagyományaink. 15.40: Karácsony An-
gliában. 15.55; Műsorismertetés. 16.00: 
Vonósnégyes. 17.00: Hirek. 17.10: Vö-
röskereszt-közleményqk, 17.30: Istenes 
versek. 18.00: Gyertyagyújtás. 18.50: 
Mindenki karácsonya. 19.00: Orgona-
zene. 19 óra 30: Mit üzen a 
rádió. 19 óra 40: Karácsonyi éne 
keik. 20.00: Hirek. 20.20: Beetho-
ven: IX. szimfónia. 21.25: Karácsonyi 
üdvözlet. 21.30: Szentesti muzsika. 22.20: 
Mit hallunk holnap? 23.30: Külföldiek 
karácsonya. 24.00; Római katolikus is-
tentisztelet. 

Budapest II. 
17: A Munkás Kulturszövetség műso-

ra. 17.30: 'Áhítatos dallamok. 18.00: Hi-
rek. 18.05: Költők dicsérik az Urat. 18 
óra 30: Hangos Híradó. 19.00: A gyer-
mekeknek. 19.20: Templomok zenéje — 
templomok költészete. 20.00: Liszt: Ka-
r'úcsonvfa. 20.00; Két kantáte 2100: 
Hirek. 

Szeged város polgármestere 

BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT, tömegbí 
lyeget veszek. Árjegyzék a ktrakátbaiu 
Falus hélyegüzlet, Iskola-utca. 29, foga-
dalmi templomnál. 

LACZKÖ órás és ékszerész Kárász-
utca 14. Keresek kar- és zsebórákat 
(vekkert is) ezüstöt, briliáns ékszere-
ket magas áron. Nagy óra- és ékszer-
javitó műhely. 

FÉNYKÉPEZŐGÉP, látcső, szem-
üveg, fotókópia Licbmann, Kelemen u. 
12. szám. 

2 AJTÓS keményfa politúros szek-
rény fáért, szénért vagy pénzért el-
adó. Bocskay-u 6. I. 7. 1—5-ig. 

KARÁCSONYRA piros alma, fajai-
ma, aszalt gyümölcs nagy választékban 
Müller diótörőde, Bocskay u. 8. 

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

ZOMÁNCOZOTT zsirbödonit, - 25—38 
literest veszek. Pollák Testvérek Cseko-
nics-utca. 

ANYAKOCA eladó vagy elcserél-
hető javitottért. Közép-utca 2. 

RÁDIÓK 2+l-esek karácsonyra, új-
évre alkalmi áron kaphatók. Rádióüz-
let, Szentháromság u. 15. 

EGY komplett háló eladó kétszobás 
lakással átvehető. Tisza Lajos-körut 46. 
II.. emelet 8. 

PRÍMA világvevő rádió pénzért 
vagy fáért, széhért eladó Hétvezér-utca 
33, emelet. 

FEKFTE öltöny öli és egy karikaha-
jós Singer-varrógép eladó Bocskai-utca 
9, II. 13. 

6088/2—1946. II. sz. 
Tárgy: Csonka Antal kérelme 
telephelyről gyakorlandó gép-
erejű bérkocsi vállalat tartá-
sára jogosító engedélyokirat 
kiadása iránt. 
Hirdetmény. 

A 41.000/1944. K. K. M. sz. rendelet 
6. §-ának 1. bek. alapján közhírré te-
szem, hogy Szeged. Tompa-u. 4. szám 
alatti telephellyel ad 6088/2—1946. II. 
szóm alatt Csonka Antal szegedi lakos-
nak egy gépjárművel űzött telephely-
ről fuvarozó géperejű bérkocsi válla-
latra 1947. évi március hó 31-ig terje-
dő hatállval engedélyokiratot adtam ki. 

Szeged, 1946 november 26. 
A polgármester helyett; 

DR. TÖLCSÉRI isk. tanácsnok. 
A kiadmány hiteléül: 

DOBÓ szerz. ir. m. 

I f o g l a l k o z á s I 
EGZISZTENCIÁT nvujtó, ipari vál-

lalkozáshoz pénzes társat keresek. Le-
veleket „Biztos jövő" jeligére. 

JÓL főző mindenest felveszek jó fi-
zetéssel Kigyó-utoa 1, „Optiko" lát-
azerüeleí. 

[ K O L D i r l E l I 
A RÉGI bizalommal hozzon aranyat, 

ezüstöt, ékszert, briliánst, dísztárgyat, 
miniatűrt bizományba, eladásra, mert a 
legelőnyösebb feltételek mellett érték e-
siti és javítja dr. Berényiné ékszerész 
Klauzál-tér 9. 

SZÁJHARMONIKA újdonságok és 
mindenféle hangszer, hur, Steiner hang-
sz: rüzemben Kelemen-utca 7. 

BIRKÁKAT teleltetésre vállalok. 
Érdeklődni lehet Lengyel-utca 23, föld-
szint 4, 

ÖT MÁZSA fát kap, aki vasárnap 
este a dohánygyárral szemben levő ven-
déglő előtt ottfelejtett aktatáskám visz-
szahozzá Siha István névre szóló ira-
tokkal. Kérem e lap kiadóhivatalában 
leadni. 

EGY. fehérszőrű nőstény máltai pin-
csikutya gazdáját keresi. Körtöltéssor 
50. szám. i 

SÁRGA herélt kutya láncostul elve-
szett. Jutalmat kap Csaba-utca 50. 

BUDAPESTI müstoppoló bdSBövefW 
riíogastaianok. Saofía lÉfak. rOWKU-
utca 5. szám, ! 1 • , : < i 

MINDENKINEK mindent megmonö 
a léleklátó csoda, a grafológus. Fogad: 
10—12-ig! és d. u. 2—6-ig, ünnepnapo-
kon is, Kölcsey-utca 10. X. em., ajtó 6. 

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

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SKNDOS 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 
Telefon : 493 é s 103, nyomdai seerkMP 

tőség (este 8 órától): 673 
Kiadóhivata l : Kárász-utca 8 

Telefon; 325 
A HÍRLAPKIADÓ K F T NTOMXSÜ 


