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EL MAGVA 
A M A G Y A R K O M M U N I S T A F A K T b É L M A S Y A H Q R S Z Á G I N A P I L A P J A 

Ne szeressük 
a nép ellenségeit is! 

A Független' Kisgazdapárt szegedi 
lapjának karácsonyi számában Hamvas 
Snare csanádi püspök irt vezércikket. 
A vezércikk ellen, még kevésbbé a cikk. 
ró személye ellen kifogást emelni nem 
lehet. A bibliai tanításokat a képzett 

-teológus és a jó főpásztor tudásával, fö-
lényével veti papirra a püspök ur. A 
szépen megirt cikk egy kitételével mé-
gis kénytelenek vagyunk vitába szállni. 
„Vigasztalan forrása az a mai szegé-
nyeknek is — igy szól az általunk ki-
fogásolt rész — a B-listásokwak, a ja-
vaikból kifosztottaknak, az otthonukból 
kiüzötteknek, a foglyoknak és internál-
taknak, a hadiözvegyeknek és árvák-
nak, a drágaság alatt szenvedő és nél-
külöző millióknak". Szerényen, de ha-
tározottan megjegyezzük, nagy engedé-
kenység, politikai és erkölcsi megalku-
vás kell ahhoz, hogy az internáltaknak 
és hadiözvegyeknek, a drágaság alatt 
szenvedőknek és B-lislásoknak egyfor-
ma vigaszt nyujtsunk. Ezek ugyapis 
nem egymás mellett, hanem egymással 
szemben állnak. Az internáltak, akik 
nem is kismértékben járultak hozzá, 
hogy hadifoglyaink, hadiözvegyeink és 
árváink legyenek, csak egész kis rész-
ben bűnhődnek, ahhoz képest, amit a 
háború és utána következő bajok miatt 
becsületes magyar százezreknek el kell 
üzenvedniök. A B-listások, akik kevés 

•kivétellel túlnyomó többségükben _ma-
ga tartásukkai hozzájárultak az elmúlt 
'népelnyomó rendszer virágzásához, jó 
szolgái voltak a rendszer urainak, ha 
kisebb mértékben is, mint a főkolom-
jposok, lényegében mégis csak hozzáse-
gítették a magyar nemzetet háborús ka-
tasztrófájának eiérkwéséhez. A hadi-
özvegyek és árvák a drágaság alatt 
szenvedő és nélkülöző milliók nevében 

' kötelességünk a bűnösök bünhődését,kö-
vetelni. Egészen nagyfokú, irreális jó-
niszemüséa vagy céltudatos szándék 
kell ahhoz, hogy a bajok és szenvedések 
okozóit egy kalap alá vegyük a bajok 
és szenvedések hatalmas áradatával 
küzdő néprét egekkel. Politikailag ez 
nem a szenvedő milliók érdekeit, hanem 
a velük ellentétes erőt képviselő reak-

• ciós kufárok céljait szolgálná. 
Velünk együtt bizonyára meglepő-

dött az olvasó is, amikor a megyéspüs-
pök cikkében ezt a következtetést ol-
vasták: „Ha azoknak elveit követnők, 
akik ellenségei a keresztény vigasztalá-
Rokrtak, akkor nekünk mindezen szegé-
nyéket elégedetlenségre kellene izgat-
ni, megszervezni, fölvonultatni, velük a 
parlament kapuit bezúzatni, a minisz-
tereket halállal fenyegetni..." — Aki 
egy kevéssé is ismeri a drágaság alatt 
szenvedő és nélkülöző milliók helyze-
tét és hangulatát, az tudja, hogy itt az 
elégedetlenség olyan nagyfokú, hogy 
szükségtelen bárki részéről is izgatni, 
aa elégedetleneket tüzelni. Minden túl-
zás nélkül állitjuk, szerencséje a ma-
gyar demokráciának, hogy az elégedet-
leneket a Magyar Kommunista Párt 
szervezetten tudja felvonultatni, hogy 
minden, nem kívánatos kilengésnek,^ 
rombolásnak a szervezettséggel elejét 
tudjuk venni. Ami az internáltak és 
B-listázottak felvonulását illeti, az bi-
zony nem volna egyéb holmi kis ellen-
forradalomnál. Különbséget kall tenni 
a nélkülöző dolgozó tömegek és az or-
szág vesztét okozó fasiszta internáltak 
é s B-listások elégedetlensége között. A 
dolgozók felvonulása csak erősiti és 
fejleszti a demokráciát. Az internáltak, 
B-listások felvonultatása befelé és ki-
felé egyaránt a demokrácia rovására 
történhetne csak meg. összegezéskép-
pen a vigasztalással és szeretettel mé-
gis csak csínján kell bánni. Ne szórjuk 
méltatlanok felé vigaszunkat és szere-
tetünket, mert jóhiszeműségünkkel 
könnyen előfordulhat, hogy báránybőr-
be bujt farkasokat melengetünk keb-
lünkön'. 

A Magyar Kommunista Párt akciójának eredmSttye 

Elkészült a pedagógusok uj státustervezete 
A Í»r«r®s3Í léflyegasen enyhít a nevelői kar sorsán 

(Budapest, december 28.) Ismeretes, 
hogy az MKP akciót kezdeményezett a 
pedagógustársadalom tarthatatlan szo-
ciális helyzetének javitására. Az ország 
minden nagyobb városában gyűléseken 
világítottak rá a bajokra és megkeres-
ték a megoldási lehetőségeket. Az MKP 
akciójának sikere is van, amennyiben 
budapesti lapértesülés szerint a kul-
tuszminisztériumi máris elkészítette a 
pedagógusok uj státustervezetét. Ha 
az uj tervezet nem is tökéletes megol-
dás, átmenetileg azonban jelentős se-l 

gitséget jelent és egy lépést a megértés 
felé, amelyet a pedagógusok minden 
időben nélkülöztek. 

A tervezet szerint az egyetemi ta-
nárok a VI.—III. fizetési osztályba ke-
rülnek, az akadémikusak elérhetik a II. 
fokozatot, amely miniszteri fizetésnek 
felel meg. A főiskolai tanárok VII.—V. 
fizetési osztályba kerülnek, 20 százalé-
kuk a IV. fizetési osztályba kerül. A 
középiskolai tanárok IX.—V. fizetési 
osztályba kerülnek és 10 százalékuk IV. 

fizetési osztályba kerül. A polgári isko-
lai tanárok IX.—V. fizetési osztályba 
kerülnek és 3 százalékuk a IV. fizetési 
osztályba kerül. Az általános iskolai 
tanítók X.—VI. fizetési osztályba ke-
rülnek és a 10 százalékuk kerül az V. 
fizetési osztályba. A többi tanitók a X. 
—VI. fizetési osztályba kerülnek, 3 szá-
zalékuk az V. fizetési osztályba kerül. 
Az óvónők XI.—VII. fizetési osztályba 
kerül és 10 százalékuk a VI. fizetési 
osztályba leerül. . 

MttnkásknldőtUég ax ügyészségen 

A szegedi dolgozók elégedetlenek 
az uzsorabiróság működésével 

Ne vávják meg, mig maga a nép ítélkezik a gazdasági bűnösök feletti 
Mecsér András főügyész é s Balogh Győző miniszteri tanácsos 

megnyugtató választ adott a küldöttségnek 
Dr. Hód y István tanácselnök és dr. Lehel Pál ügyvéd kamarai vezető 

a jugoszláv háborús bűnösök listáján 
(Szeged, december 28.) Szeged gyár-

ipari dolgozói szombaton délelőtt felke-
resték hivatalában dr. Mecsér Józsefet, 
az ügyészség vezetőjét. A küldöttség 
élére a dolgozók kérésére Havalecz Ist-
vánné és Berár Demeter, az MKP sze-
gedi végrehajtó bizottságának tagjai 
álltak. 

Havalecz Istvánné beszédében hang-
súlyozta, hogy a dolgozók a legnagyobb 
mértékben elégedetlenek a bíróság, mű-
ködésével. A feketézők és árdrágítók 
ellen a bíróság nem hozza meg kellő 
eréllyel és gyorsan az Ítéleteket. A dol-
gozó réteg türelmetlensége annyira fo-
kozódott, hogy félő, ha ez a játék to-
vább folyik, ugy elvesztik béketiirésü-
ket, a nép maga ítélkezik a bűnösök 
felett. 

Berár Demeter kifejtette, hogy a dol-
gozók az ügyészségre nem mint ellen-
ségek jöttek, hanem mint a dolgozó 
társadalom egyik leghathatósabb táma-
szához, mint demokratikus életformák 
legerősebb védelmezőjéhez. Rámutatott 
a Jekelfalussy-ügy körüli visszás hely-
zetre. 

Dr. Mecsér József válaszában el-
mondta, hogy mennyire jól esett neki 
a megértő szó. Elsőizben volt alkalma 
hallani, hogy a dolgozók a maguk in-
tézményének tartják a bíróságot. ígérte, 
hogy a maguk részéről mindent elkö-
vetnek, hogy a bűnözőket drákói szigo-
rúsággal Ítéljék el. Minden erejével 
azon lesz a jövőben is, hogy a dolgozók 
érdekeit megvédje. A küldöttség meg-
érkezésekor dr. Mecsérnél tartózkodott 
dr. Balogh Győző igazságügyi minisz-
teri tanácsos, aki közölte a küldöttség-
gel, hogy az uzsorabiróságok ellenőrzé-
se végett jött Szegedre és utasította, a 
biróságokat, hajtsák végre kellő erély-
lyel a törvény rendeleteit és a kormány 
intézkedéseit. Eddigi vizsgálódásai so-
rán megállapította, hogy a szegedi bí-
róság elé főleg apró feketézők kerül-
nek. Kérte a küldöttség tagjait, tegyék 
lehetővé, hogy a nagy feketézőkre és ár-
drágítókra is lesújtson az igazságszol-
gáltatás. 

A küldöttség tagjai kifogásolták, 
hogy a bíróságon bizony még nagyon 
sok olyan elem van, akik nem odavan 
lók. mert a B-tistázás nem járt teljes 
eredménnyel. 

Lapunk szerkesztősége a küldöttség 
segítségére siet «s felhivja hivatalos 
közegeink figyelmét, hogy a dolgozók 
bizalmatlansága a szegedi bírósággal 
szemben jogosult. Csak egy példát kí-

vánunk! felhozni. A szegedi bíróság 
egyik tanácselnöke, dr. Hódy István 
Jugoszláviában a háborús és népellenes 
bűnösök listáján szerepel. Könnyen 
megkaphatja az illetékes hatóság a 
szükséges adatokat, ha a budapesti ju-
goszláv ellenőrző bizottságot megkeresi. 
De az ügyvédi Icamara sem egészen ma-
kulátlan, ismét esek egy példát kívá-
nunk felsorakoztatni; dr. Lehel Pál, az 
ügyvédi kamara vezetőségi tagja Jugo-
szláviában a háborús és népellenes bű-
nösök listáján szerepel. Ilyen jogszol-

gáltató tényezőkkel szemben dölgozóinJc 
nem is lehetnek bizalommal. 

A küldöttség tagjai különben felhív-
ták dr. Mecsér figyelmét, hogy ameny-
nyiben felelősségteljes munkájában 
akadályozni próbálnák, a dolgozók se-
gítségükre jönnek és szükség esetén 
meg is védelmezik. 

A dolgozók küldöttsége azzal az ér-
zéssel távozott, hogy valóban olyan em-
berrel beszéltek, aki hivatása magasla-
tán áll és a demokráciát minden körül-
mények közt meg is védelmezi. 

Benes állításait 
a magyar kormány megcáfolta 

Il letékes kormánykörök okmányszerűen igazolják 
a magyarság üldöztetését 

(Budapest, december 28.) Illetékes 
helyen Benes elnöknek Károlyi Mihály-
hoz intézett levelével kapcsolatban saj-
nálattal állapítják meg, hogy a cseh-
szlovák hatóságok nyilvánvalóan téve-
sen tájékoztatták Benes elnököt, mert 
a szlovákiai magyar családok ezreinek 
otthonukból történő eltávolítása egyál-
talán nem a csehszlovák köztársaság 
lakosságára általában vonatkozó köz-
munkarendelet végrehajtása. Emlékez-
tetnek a szlovákiai, telepitésügyi hiva-
talnak a szlovákiai magyar családok 
áttelepítésére vonatkozó november 4-én 
kiadott bizalmas rendeletére, továbbá 
Gyurics miniszter november 15-i nyi-
latkozatára, amelyben közölte, hogy 
megkezdik a szlovákiai magyaroknak 

Csehországba történő áttelepitését. 
A lakosságcsereegyezménnyel kap-

csolatban magyar* illetékes helyen rá-
mutatnak arra is, hogy a vegyes bizott-
ság magyar tagozata szlovák okiratok-
kal igazolta, hogy a csehszlovák kor-
mány az egyezményt szabotálja és vál-
lalt kötelezettségeit nem teljesiti. A 
most folyó széttelepités szintén megsze-
gése ennek az egyezménynek. A vegyes 
bizottság szlovák tagozata a magyar 
részről előterjesztett okiratokat nem 
tudta megcáfolni és nem tudott olyan 
jogszabályokat felmutatni, amelyeket 
csehszlovák részről az egyezményben 
vállalt kötelezettségek leljesitése cél-
jából alkottak volna. 

Életfogytiglani kényszermunkára 
változtatta a NOT Tasnády Nmgy András 

halálos Ítéletéi 
(Budapest, december 28.) Szomba-

ton délelőtt hirdetett Ítéletet a NOT 
Tasnády-Nagy András, volt igazság-
ügyin iniszier, a képviselőház volt el-
nökének háborús bűnügyében. A nép-
biróság elsőfokon golyóáltaii halálra 
ítélte, ezt az Ítéletet a NOT életfogy-
tiglani kényszermunkád változtatta 
M, de kimondotta terhére a vagyon-

elkobzást. Az indokolási részletesen 
foglalkozik Tasnády-Nagy András 
működésével és ezek összességéből 
megállapítja, hogy Tasnády-Nagy 
András megakadályozta a hábornból 
való kilépést, öletve a fegyverleté-
telt, továbbá segédkezet nyújtott Szá-
lasának az uralomrajutásban. 
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Szeged társadalma összefogott 
Ördögh András családjának meg-

segítésére 

[ ró'é'i ügyosztályon keresztül hivatal-
; bői terjeszti fel ördögh András csa-
ládját a nemzeti gondozásban valö 
részesítésre. Dobay Pál tanácsnok so-
ronkívül készíti el a felterjesztést és 

A d o m á n y o k ö z ö n e érit estik s z e r k e s s t ő s é g ű n L b e — A v á r o s amennyiben ördögh Andrásáé ké-
khrata ibó l t e r j e s r i á l e l n e m z e t i g o n d o z á s r a a mártirh&l&lt. relniezi, gyorssegélyben is részesíti a 

hatii e l v t á r s u n k c s a l á d j á t |város. 
, I A demokratikus Nőszövetség is ak-

dalom adomanyal azonban nem old- { c i ó t inditott, hogy ördöghéke* ktea-
halják meg a kilenctagú ördögh-csa- [ g a d j a a somog>.|'jelepi nyomörtanya 
Iád sorsat, amelyen okvetlenül vál- . egészségtelen, gyermekolő levegőjé-
tóztatni kell. ; hgi és emberhez méltó lakást szerez-

(Szeged, december 28.) Városszerte 
nagy feltűnést és részvétet keltett 
karácsonyi számunknak az a riportja, 
amelyben felhívtuk a szegedi társada-
lom figyelmét ördögh András elv-
társ, az ellenál.ási mozgatom egyetlen 
szegedi vértanújának hátrahagyott 
családjára, amely leírhatatlan nyo-
mottban tengődik a Somogyitelep 
egyik proHvackán. Cikkünk nyomán 
valóban megmozdult a társadalom 
és szerkesztőségünkben már befutot-
tak az első felajánlások. Ugylátszik, 
a nyomort leginkább az Ínségesek kö-
zeli, rokonsága: .a proletár érzi át ab-
ban a mértekben, ami a megsegítésre 
vezet. Újságkihordó elvtársaink a cikk 
olvasása után behozták karácsonyi jö-
vedelmüket. A Magyar Nők De-
mokratikus Szövetsége 5 kilő lisztet, 
2 szövetaljat, egy kockás kabátot, 
egy ujjatlan puliövert, 2 gyermek-
ruhát és két karácsonyi' csomagot 
juttatott eddig a családnak, mig a 
Magyar Kommunista Párt gyorsse-
gélyként 2 pár uj bakancsot és 2 mé-
ter szövetet adományozott. Csillogó 
Szemű kisfru állított be szombat dél-
előtt s/erkesztősé?iinkfie Vidámv»5zá-
badság«-gal köszöntött és elmondta, 
hogy karácsonyfája csemegéit a cikk 
olvasása után összecsomagolta és azt 
hozta be a nélkülöző ördögh gyerme-
keknek, azonkívül az iskolában propa-
gandát fog kifejteni, hogy osztálytár. 
sai is segítsék ezt az érdemes csalá. 
dot. Sajnos a másik pár cioőjét most 
javítják, különben azt, ami a lábán 
van, szintién behozta volna, de ígérte, 
hogy majd pótlólag eljuttatja ör-
döghéknek a cipőt. Határozottan 
leérte, ne írjuk ki a nevét, mert az 
Igazi adakozók névtelenek. A többiek 
okulására mégis leleplezzük a kis 
gavallért: Grosz Tamás és mindössze 
12 éves. A pénzbeli adományozást 
Ká'ai Ferenc 10.—, Kabók József 5.— 
forinttal nyitotta meg. További ado-
mányok Fodor Imre 10.—i, Koncz 
László 20 . - , Ruff Béla 5.50, Délma-
gyarország szerkesztősége 40.— fo-
rint. 

Ezenkívül sok adomány érkezett az 
ördögh-család részére lapunk kiadó-
hivatalához, valamint,közvettenitt Ör-
döghékhez is. A környék szegényei 
íósziwcl viszik t i hozzájuk "xl, amit 
a saját szájuktól vonnaik el. A társa-

Felkerestük Dénes Leó elvtárs pol- I z £ n nek3k-
gármestert is ez ügyben, aki a nép- ' 11-

Háromévi fegyházra ítélték a csongrádi Hungária 
baromfi-exportvállalat feketéző igazgatóját 

Bűntársai 15 hónapi, illetve egy évi börtönbüntetést kaptak 

b e l v á r o s i m o z i é i 
Ma vasárnap utoljára! 
Tehát nézze meg: 

BETTE DAVIS és LUKACS PAL 
izgalmas filmjét: 
ő r s é g a r a j n á n 

Véora megérkezett Magyaror-
szágra is] Külföldi nagy világ-

városok nagy eseménye: az 
utolsó évek legnagyszerűbb 

ka. orrai v í g j á t é k a : 

Ignác az ezred kedvencei 
] utolérhetetlenül szellemes, mulat-
jságos, élénken pergő ltalandok-
! kai telitűzdelt ének és pompás 
j tancoltkai tarkított óriási si-
[ kerű katonai vígjáték. 

Másfé'órás gondatlan | 
d e r ű és k a c a g á s . 

A főszerepben: F E R N A N D E L , j 
é az ellenállhatatlan francia komikus 

Ősbemutató keretében december 
! 30-án. hétfőtől mutatja be a 

B E L V Á R O S I M O Z I 
ÍKörap: fél 4, negyed 6 és 7-kor. 
I Szilveszterkor: 3, 5, 7 órakor. 
Újévkor kivételesen: 3, 5, és 7. 

(Szeged, deoember 28.) A cson-
grádi Hungária baromfiexport vál-
lalat volt igazgatójának Hajdú 
Lászlónak #és társaiinaik ügyét szom-
baton tárgyalta a szegedi1 uzsorabi-
róság Linzer-tanácsa. Az árdrágitási 
ügy? már nagy feltűnést keltett Cson-
grádon és később Szentesen is, ahol 
összeköttetései révén szabadlábra-
helyezték a súlyosan megvádolt ba-
romfinagykereskedőt és társait. An-
nakidején a szegedi államügyészség-
nek kellett közbelépnie, hogy a bű-
nösök elnyerjék méltó büntetésüket. 
A vádlottak padján Hajdú László 
mellett bevásárlói Sinkó László és 
Dragulovics István ültek, őket bizta 
meg ugyanis Hajdú, ho(gy a maximá-
lis árnál magasabb áron vásároljanak 
az ő számára 6 mázsa vágott barom-
fit, melyet később a fővárosba akart 
szállítani, A csongrádi rendőrség 
idejében közbelépett és lefülelte a 
feketéző társaságot. A tárgyaláson 
Hajdú és társai beismerték, hogy va-
lóban magasabb áron vásárolták a 
baromfit, de tagadták, hogy azt a 
fővárosban drágábban akarták volna 
tovább adni. (Ki hiszi ezt el nekik ? 
Szerk.) A tanúkihallgatások során ki-

hallgatták a nyomozást lefolytató de-
tektívet is, akit a vádlottak azzal 
gyanúsítottak meg, hogy eltulajdo-
nított a pénzükből. Kiderült azonban, 
hogy ez a vád csak »elkenési« manő-
ver volt a vádlottak részéről A nyo-
mozó kihallgatásakor kiderült még 
az is, hogy őt az ügy következtébén 
elhelyezték Csongrádról Nagymá-
gocsra. A tárgyaláson Csongrádról 
jelenlévők vallomásából az a gyanú 
merült fel, hogy az áthelyezésben 
Hajnal Istvánnak, a Hungária ba-
romfiexport cég vezérigazgatójának a 
keze van. 

A perbeszédek elhangzása után hir-
detett ítéletet az uzsorabinóságj. A 
vádlottak példásan szigorú büntetés-
ben részesültek. Hajdú Lászlót 3 évi 
fegyházbüntetésre, 1000 forint va-
gvoná1 elégtételre, Csongrád területé-
ről 1 évre való kitiltásra, valamint 
iparengedél vének elvonására Ítélték. 
Sinkó László 1 év és három hónapi, 
Dragulovics István pedig 1 évi bör-
tönbüntetést kapott. TTovábbá mind-
kettőjüket 100—100 forint pénzbün-
tetéssel is sújtották. A védők felleb-
beztek. i 

vid időn belül 300-ra emelik fel a, 
létszámot. 

Bejelentette Dénes Leó elvtárs pol-
. gármiester, hogy a közmunkákhoz 
szükséges pénzösszeg megszerzésére 
budapestre utazik Róna Béla elvtárs 
pénzügyi tanácsnokkal, valamint a 
szegedi újjáépítési kormánybiztosság 
megbízottjával: Nemesapáthy Antal-
lal. Budapesten Mistóth Endre újjá-
építési és Rácz Jenő pénzügyminisz-
terrel tárgyalnak majd, továbbá elő-
tárják az ügyet a gazdasági főta-
nácsnál is. 

Kérem kedves ven- ( s i l u p o l p r pHírp kedden d.u. 5 tráig u : t , 
dégeimet, hegy * T "»eI7 ier " " T e biztositfa helyét a IMS R8S$-|jan 
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Hungária Szálló 

Közmunkára elsősorban 
családfenntartókat alkalmaznak 

A közmunkánál is he lyre kel l állítani a munkamorált 
Értekezlet a városházán a munkanélkül iség l e k ü z d é s e 
•é& m cé l jából 

(Szeged, december 28.) 1 Jelentet- teendő ezen a téren a munkamorál 
tök, hogy az újjáépítési minisztérium 
által a szegedi közmunkák végzésére 
kiutalt összeg jóformán teljesen el-
fogyott és ennek következtében a 
munkanélküliség még nagyobb ará-
nyokat ölt. Dénes Leó elvtárs pol-
gármester ezért szombaton délelőttre 
értekezletet hívott össze a közmunkák 
további folytatására vonatkozó tenni-
valók megbeszélésére. A polgármes-
teren kivül Róna Béla elvtárs, pénz-
ügyi tanácsos és Csányi főmérnök 
vett részt a város részéről az értekez-
leten. Bevonták a megbeszélésbe a 
közmunkák bizalmijait is, valamint a 
közmunkaügyi hivatal, a szakszerve-
zet, az iparkamara, az ipartestület 
és az újjáépítési kormánybiztosság 
megbízottait. Az értekezletet főként 
az a kérdés foglalkoztatta, hogyan 
lehelne a közmunkák kérdését minél 
gazdaságosabban megoldani, egyben 
a szociális viszonyok igazságos szern-

belyieállítása. Megtörtént ugyanis, 
hogy akadtak, akik alig két-három 
órát dolgoztak közmunkán és azután 
elmentek máshova munkát vállalni. 
Ezen csak ugy lehet segíteni, ha be-
vezetik és a legszigorúbban betart-
ják itt is a napi nyolc órás munka-
időt. 

A munkavállalásokra vonatkozóan 
egyébként ugy döntött az értekezlet, 
ho-gy közmunkára elsősorban a nős 
embereket és a családfenntartókat al-
kalmazzák. Egyelőre a megfelelő 
anyagi fedezet biztosításáig 18 éven 
aluliakat nem vesznek fel közmun-
kára, hacs2k nem családfenntartó 
vagy hadigondozott, hadiárva. Azok 
sem vehetnek részt a közmunkán, 
akiknek bármiféle más jövedelmük 
van. Ezenkívül, lia egy háromtagú 
családban, az ugyanazon háztartásban 
lévők közül valaki már dolgozik, ak-
kor közülük többet nem vehetnek 

előtt tartásával is. A szegedi szak- fel közmunkára. Ezt a keretet a+o-
szervezetii tanács részéről Gyólai Ist-
ván elvtárs javasolta, hogy körülte-
kintő megrostálással elsősorban az 
arja valóban rászorulók juthassanak 
munkához, nehogy egyesek igazság-
talanul több jövedelemhez juthassa-
nak mások rovására. A legfontosabb 

vábbiakban a lehetőségeknek megfe-
lelően szűkítik vagy bővítik majd. 

Foglalkozott az értekezlet az arra 
rászoruló nők közmunkán való fog-
lalkoztatásával is. A háziipari foglal-
koztatóban egyelőre 200 nőnek tud-
nak munkát adni, de valószínűen rö-

Babkávéval 
készült édes 1 fc J P O K 
egyedárusítása. >— TejesKavenak, 
kávékrémnek egyaránt alkalmas] 
Planta* Sámson, hárstateák es 
l e a k i v o n a i o k kizárólag v i 
szonteLadóknak legolcsóbban 

SZERED A l - n á l , 
Cserzy M.-ulca 3, es Kárász-u. l l v 

—lí mi i ih imbmm—j 

A sikkasztó Michalik 
zsebében hordta * hivatal 

„ p é n z t é r é t " 
(Szeged, december 29.) Jelentettük., 

hogy a szegedi rendőrség letartóz.atta 
33.554 forintos sikkasztása miatt M<~ 
chalik Károlyt, a szegedi hus- és zsira-
dékhivatal vezetőjét. Kihallgatása pián. 
a rendőrségről az államügyészségre ki-
sérték át Mtehalifcot, aki költekező,, 
nagyúri életmódjával már régóta föltű-
nést keltett Szegeden. Szombaton ice-. 
rült a vizsgálóbíró elé, ahol. kihallgatá-
sakor kiderült, hogy a szegedi hus- és 
zsiradékhivatalnak nem volt kasszája 
és mint a hivatal vezetője. Michalik 
hordta magánál a budapesti központ 
által beszerzésre kiutalt pénzmennyisé-
get. Legutóbb, amikor Michalik nősü-
lési szabadságát megkezdte, a hivatal 
pénztárosa felszólította, hogy adja á t 
a nála levő pénzmennyiséget, hogy tá-
vollétében rendelkezhessenek afölött 
Akkor Michalik, mivel a pénzt netn 
tudta átadni, egy 20 ezer forintról 
szóló bont adott át a pénztárosnak. -A. 
mézeshetek alatt történt a balszeren-
cse, amikor hirtelen Budapestről bizott-
ság érkezett Szegedre hivatalvizsgálat 
megtartása végett. Elmondotta még ki-
hallgatásakor a vizsgálóbírónak Micha-
lik, hogy ő mindössze 28 ezer forintról 
tartozik elszámolni, de ennek az összes-
nek egy részt-; a hivatali helyiségek be-
rendezésére fordítottá. Az 5554 forint 
pedig még elszámolás alatt van, mely-
később befolyik a hivatalhoz. A vizs-
gálóbíró elrendelte. Michalik Károly 
előzetes letartóztatásba való helyezését. 
Ezt a döntést már a vádtanács is hely-
benhagyta. Az iratokat áttették az ál-
lamügyészségre, ahol hamarosan elké-
szítik ellene a vádiratot. 

— A Magyar Kommunista Párt uj-
fomogyitelietpi szervezete december 
31-én, kedden este 7 órai kezdettel 
szilveszteri mulatságot rendez a párt 
helyiségében. Ml ndenk.it szeretettel 
vár a rendezőség. Büffé, inaloinsor-
solás, stb. móka. Tánc reggelig. 

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

SZÉCHENYI 
FíLMSZINHÍZ 

s z e g e d 
TELEFON:4«ft. 

MA UTÓLJÁRA I 
ELLENSÉG A VÉRBEN 

CáAK FELNŐ ITEKNEK! 
Hétfőn premier! 
D- cember 30, január l-ig. 
HÉTFŐTŐL SZERDÁIG 
2 ó r á s h a c a e a i ! 
A lejjobb amerikai vígjáték! 

Finomjamilia 
Főszereplők: CAROLA 
LOMBARD, WILLIAM 
POWELL Azonkívül; 
h í r a d ó . 
Kedden, áteilvcsater napjáé 
az előadások 4, 6,8 órakor kez-
dödnek. 

Előadások kp7d»tó : tél 4. 6 és 7 
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ÜZEMI ORJARAT 
A szegedi üzemekről, az üzemek 

helyzetéről nehéz beszélni anélkül, 
hogy meg ne emlékezzünk arról a 
ílősi erőfeszítésről, amit a dolgozók 
az újjáépítés, a stabilizáció megfé-
rem tése és ennek megvédése érdeké-
ben folytattak és folytatnak még ma 
is. Ma már minden kétséget' kizáró 
tény az; ha a magyar dolgozók haj-
landók lettek volna rálépni arra az 
útra, amit a tőkések nagy ravaszm 
számukra készítettek, Magyarország 
ma nem a felemelkedés útját járná, 
hanem a legmélyebb gazdasági zűrza-
var mocsarában fetrengene. Ma mar 
minden kétséget kizáró tény az, l:a 
a Magyar Kommunista Párt a maga 
szervező erejével és vezetőképessé-
gével nem állott volna a rotnba-
dőníött ország élére, ma. nem volna 
törvényes rendünk, ma az első teljes 
békeév karácsonyán nem ünnepelhet-
tünk volna megbékélt szívvel és a 
jövőbeli felemelkedésünk - biztos tu-
datával. } 

Amikor országunk Horthyék gálád 
uralma és a nép széles rétegeinek 
közömbössége miatt.a sír széléré ke-
rült, amikor a lelkeken erőt vett a 
közömbösség és a tehetetlenség, ak-
kor áz MKP volt az első, amelyik 
hozzáfogott, hogy új országot épít-
sen a romokból. A magyar dolgozó 
nép széles rétege;, az ipari munkás-
ság százezres tömegei ekkor kezdtél; 
megismerni a kommunisták igazi ar-
cát. Megismerték és megszerették. 
Felismerték: ez a párt az ő pártjuk 
és az út, amelyen jár, az ország fel-
emelkedésének útja. Az ipari munká-
sok léptek rá elsősorban a kommu-
nisták által megjelel ölt útra. Vállal-
ták a nélkülözést, vállalták az élet 
minden szenvedését. Munkájuk ered-
ménye lett, hogy a gépek lassan za-
katolni kezdtek és ha vontatottan is, 
de megindult a termelés és megindult 
szépítkezés. Ez történt országszerte 
és ez történt Szegeden i s . . 

A háború következtében 
tönkrement üzemeket 

a munkásság hallatlan áldozatkész-
séggel építette ujjá. Ennek az áldo-
zatkészségnek legszebb bizonyítékát 
szegedi viszonylatban Uj s/egeden 
lehet látni. Ezt az országos vonatko-
zásban is nagyüzemnek számító gyá-
rat nagyrészt a földdel tették egyen-
lővé a" ráhulló bombazáporok. Gépei 
elpusztultak, vagy a német hadsereg 
jóvoltából a 1 rsza fenekére kerül 
ték. 1944 októberében 32 emberrel 
kezdte működését és ma több mint 
1.-100 munkást foglalkoztat. Az el-
múlt két esztendő' az ott dolgozók 
számára a szenvedések, nélkülözések 
szakadatlan sorát jelentették. Hetekig 
fizetés nélkül dolgoztak. Majd az 
infláció tobzódása következtében fi-
zetésük értéktelen papírröngy/ volt 
csupán. A kollektív szerződések ál-
tal biztosított természetbeni járandó-
ságukhoz az igazgatóság nemtörő-
dömségének következtében sok eset-
ben csak két-háromhetes késéssel ju-
tottak. Mégis végezték munkájukat. 
Elszántan, a jobb jövőbe betett hitt 
biztos tudatával. 

Ma már minden kétséget kizáró 
tény az, hogy a szegedi üzemek dol-
gozóinak munkája, öntudatos fe-
gyelme is nagyban hozzájárult a jó 
pénz megteremtéséhez, ami egyben a 
magyar demokrácia eddigi legna-
gyobb sikere is. 

Egész természetes az, hogy a jo 
pénz megteremtése egy egész sor 
olyan problémát vetett fel, ami az 
infláció tobzódása idején másodran-
gunak számított. Felvetette az élet-
nívó további emelésének kérdését és-

felvetette az eddig teljesén elhatiya-

IRTA ; BERÁR DEMETER 

golt egészségügyi berendezések töké-
letesítésének kérdését is. 

A jó pénz megteremtése 
a szegedi üzemekben is a harc kr-
é'cződéséhez vezetett. A tőkések ezt 
arra akarták felhasználni,, hogy az 
újjáépítés során jól dolgozó, az in-
flációs idők alatt rengeteg áldoza-
tot hozó, de számukra kellemetlen 
munkásokat az utcára dobják. Ez, a 
tendencia végigvonult az összes sze-

törekvését* lényegében megakadá-
lyozni. Újszegeden 120 munkást akar-
tak elbocsátani. A Lemezgyárban 30, 
a Konzervgyárban több mint 250-et. 
A Zwild-kötődéb^n 20-at. De nem 
volt jobb a helyzet a szegedi' kender-
gyárban és a többi'üzemekben sem. 
A munkások ezzel szemben követelték 
a felmondások visszavonását, az 
egészségügyi berendezések tökélete-
sítését. Követelték a bölcsődék fel-
állítását, fürdőket és öltözőket. 
Ezeknek a követeléseknek egy-részét 
teljesítették. A többiért folyik a harc, 
s nem kétséges, liogy az igazgatóság 
ellen áfását csak következetes és ki^ 

gedi üzemeken. És csal; súlyos har- tartó munkával tudják majd nieg-
cok árán lehetett a tőkéseknek ezt a i törni az üzemek dolgozói. 

Igy van ez a szegedi Gázgyárban is 
Szegeden több mint két'hónapja gozöi a többi szegedi üzemek dolgo-

van gázszolgáltatás és a gázkemen-
céknél dolgozók .azóta is hasztalan 
követelik egészségük fenntartásához 
feltételűül' szükséges élelmiszerpótlé-
kot. Az ország összes gázgyáraiban 
a gázkemencéknéi dolgozók napi 3 
deci- tejet, 3 dkg vajat és 5 dkg 
szalonnái kapnak, hogy ezzel cllcnsú-
Iyzoni íudják a koksz kiszedésénél 
felszabaduló gázok egészségroinböíó 
hatását. 

A szegedi igazgatóság arra való hí-
vaíkozássál, hogy itt a horthysta 
időkben , sem kapták az élelmiszerpót-
lékot, elzárkózik ennek a követelés-
nek teljesítése elöl. A gázgyár dol-

zóival egyetemben kemény harcot vív 
a kollektív szerződésben biztosított 
vagy régebben szerzett jogai érvénye-
sítéséért. 

Ez a harc — bár kétségkívül még 
sok a tennivaló — nem eredményte-
len. 

Av munkástömegek, a szakszerveze 
tekre és a Magyar Kommün'sta 
Pártra támaszkodva folytatják a küz-
delmet, azzal a biztos tudattal, hogy 
az elkövetkezendő karácsony egy 
olyan országot fog találni itt, mell-
nek minden dolgozója teijes szívből 
és joggal ünnepelheti a karácsonyt. 

Ne játszunk a tűzifával! 

. Munkásság kövifeiésére rendeletet adtak ki, 
hogy a fakereskedők 50 kg-nái nagyobb tételben 

nem adhatnak ei tűzifát 
Rendet kell teremteni a tüzua~fronton! 

. (Szeged, december 28,.) A szegedi . gedi szükségletet, 
ipari 'munkások küldöttségét vezették j Dénes Leó elvtárs. 
Farkas fsjván és Gyólai István elv-
társak a közellátási kormánybiztoshoz 
szombation délelőtt, 

A küldöttség előadta, Páifi György-
nek,' hogy a dolgozók türelmüket 
vesztették a szegedi faellátás körül 
tapasztalható áldatlan állapotok miatt. 
Szegedre majdnem állandóan érkezik 
kisebb tételben fa. Ezt azonban 8—10 
mázsás tételekben adják tovább a fa-
kereskedők pénzes embereknek, azon 
a cimen, hogy előre befizették az 
összeget. A kisembereknek, csak ígé-
ret jut. A dolgozók megelégelték ezt 
a helyzetet és követelik a kormány-
biztostól, adjon utasítást a kereske-
dőknek, hogy csak 50 kilogramos té-
telekben árusíthatják a fát. Az intéz-
kedéseket pedig a rendőrséggel ellen-
őriztessék. Azok a kereskedők, akik 
megszegik a reiklelkezésieket, veszít-
sék el ipar igazolványukat. Sok keres-
kedő azzal érvel, hogy aizért nem tud 
fát hozatni Szegedre, mert nincs 
pénze. Akinek rrihes pénz©) az ne ke-, 
reskedjék, hanem adja vissza az ipar-
igazolványát. A dolgozók követelték, 
hogy a rendelkezést a fakiosztás kö-
rül még a szombati napon bocsás- jménv meg van rá, hogy sikerül is 

re össze-
hívta a szegedi íakereskedőket és 
megkérdezte vállalkoznak-e arra, 
hogy a város tüzifaszükségletét fe-
dezik. Amennyiben a kereskedűtár-
sadalom nem vállalkozott volna erre 
a feladatra, Dénes Leó elvtárs meg-
felelő városi szervet létesít a feladat 
elvégzésére. A kereskedők azonban 
egyhangúlag vállalkoztak a feladatra. 
Dénes elvtárs messzemenően támo-
gatta is a kereskedőtársadalmat, 
amennyiben még százezer forint köl-
csönt is szerzett részükre. Ennek elle-
nére azt látjuk, hogy fa nincs Szege-
den. Nem tudjuk: kereskedőink te-
hetetlenségén múlik-e, vagy szabo-
tázzsal állunk szemben- A tűzifa kö-
rüli játékot meg kell vizsgálni és a 

bűnösöket megbüntetni. Nem elegen-
dő iparigazolvánnyal rendelkezni, és 
Ígéreteket tenni. A városnak nincs 
szüksége Ígéret-kereskedőkbe, mert 
ezt a »szükségietét« a fasiszta érá-
ban kielégítették. I 

Dénes elvtárs különben a tüzifakér-
désben hétfőn tárgyal az illetékes 
kormánytényezőkkel és minden re-

Távolitsuk el 
a rongyemöerekei 
a közéletből! 

Nagy öröm részünkre, hogy a köz-
tiszteletben álló megyéspüspök kará-
csonyi vezércikkének van olyan része 
.is, amivel nemcsak hogy riem szállunk 
vitába, de a legteljesebb mértékben 
egyetértünk. „Gyanús, szennyes, sőt ro-
vottam ltu egyénele a pártok utján be-
tolakodtaK fon'íos gazdasági és politikai 
állásokba." Ezt Peyerék memorandu-
mából idézte a püspök ur nyilván nem 
azért,. mintha Peyerrel, hanem csupán 
az előbbi idézettel ,ért egyet, Természe-
tesen mi ig a püspök úrral és nem Pe-
yerékkel azohösitjuk felfogásunkat. Egy-
szerűen azért, mert nem -szeretjük az 
olyan Peyer-íéle álszenteket, akii; vizet 
prédikálnak és bort isznak. Mert érzé-
kenyek és kényesek vagyunk elveink 
erkölcsi és politikai tisztaságára és nem 
téveszt meg bennünket, ba az erkölcs-
telenség mocsarából valaki —- ebben az 
esetben Peyer.— a liliomok .tisztaságá-
ról prédikál.' Két esztendő óta hány 
cikkben, beszédben hivtuk fel az ille-
tékesek és a közvélemény figyelmét a 
szennyes, gyanús alakok eltávolítására. 
Hónapok óta cikkezünk, hogy gyilkoso.-
kat, mint amilyen Vértesy Károly, né 
tűrjenek meg a legnagyobb" demokra-
tikus párt sorai között. Nem is olyan 
rég volt, amikor lelepleztük, hogy egy 
közönséges zsaroló neve van ugyanazon 
az, ujságop, amelybe már akkor is irt 
komoly, segíteni, bátorítani, tani-tani 
akaró sorokat Csanádmegye püspöke. 
Nagyon egyetértünk mindenkivel abban, 
hogy a gyanús, szennyes alakokat, gyil-
kosokat el kell távolitani a gazdasági 
pozíciókból a legkisebb felelős helyről 
is még akikor is, ha az ország legna-
gyobb pártja körömszakadtáig védi 
őket. - , . . . 

A gyanúsak és szennyesek közé tar-
tozik az is, aki nemcsak politikai és 
gazdasági, hanem erkölcsi szempontból 
is kifogásolható. El tudjuk képzelni, 
hogy q, tiszta-muLtu, becsületes paraszti 
tízezrekből milyen megütközést váltott 
ki, amikor hallották, hogy pártjukban, 
a Kisgazdapártban olyanok is akadnak, 
mint Vidövics Ferenc ur,-aki politikai 
bűnei mellett ráadásul kétszer kötött 
házasságot. Elvetemültségre, aljasságra 
van szükség ahhoz, hogy valaki vala-
milyen. súlyosabb főbenjáró bűnt elkö-
vessen. Vidovies ur ugy látszik túlórá-
zik az aljasságban, mert amellett, hogy 
tömeggyilkost szöktet ki külföldre, még 
a házasság szentségébe is" ugy tapos 
bele, mint értéktelen rongyhalmazba. A 
hivő, paraszti lélek tisztasága sehogy 
sem tudja elfogadni, megbocsájtani a 
züllöttségnek ezt a fokát. De nem tudja 
megbocsájtani egyetlen más társadalmi 
réteghez tartozó becsületes ember sem. 
Mindenkinek, aki érzékeny és kényes 
az erkölcsi tisztaságára, egyöntetű kö-
vetelése, velünk együtt, pusztuljanak a 
Vidovics-féle bigámisfea erkölcstelen 
emberrongyok, még akkor is, ha akad-
nál; megtévedtek, vagy gazemberek, 
akik védeni próbálják őket. 

sák ki. 
A küldöttség fényes eredménnyel 

távozott, amennyiben a fakereskedők 
ti még a szombati napon megkapták a 
hatóságoktól az utasitást, hogy csak 
50 kilós tételekben adhatnak fát. 
Ezen túlmenően pedig megegyezett a 
küldöttség, hogy a Szegedre érkező 
fa felét a kiskereskedőknek adják át, 
mig a másik felét az üzemek dolgo-
zói kapják meg. 

A szegedi 'fakereskedők azt ígér-
ték, hogy 2 hónapon belül mint-
egy 1200 vagon tűzifa érkezik Sze-
gedre. Félünk, hagy ez is olyan be-
váltatlan Ígéret marad, mint a többi 
volt, ezen túlmenően pedig ez a fa 
megközelítően sem elégíti ki a sze-

nyugvóponira hozni a kérdést és a 
várost fával ellátni. 

Cftampetier de Rlves lett 
a francia köztársaság 

uj elnöke] 
(Páris, december 28.) A francia 

köztársasági tanács elnökévé a vá-
lasztás harmadik fordulójában 124 
szavazattal Champetier de Rives, 
a népi köztársasági mozgalom je-
löltjét választották meg, Marrane 
kommunista jelölt 119 szavazatot 
kapott. • 

Szilveszter-est 
az Ujság i róoi thonban 

Az Ujságiróotthon nagyszabású Szil-
veszter-estjének előkészületet befeje-
ződtek. Készen áll a nívós és pompás 
program, amely előreláthatólag szenzá-
ciója tesz Szeged ezidei Szilveszterének. 
A műsorban a Szegedi Nemzeti Szinház 
művészei közül: Nagy Csilla, Szondy 
Biri, Versényi Ma, Zentai Anna, Benkő 
Miklós, Gáli Pál, Kassai János, Káldor 
Jenő, Kozák - László, Levitzky Andor, 
Nádas Tibon,'Rósa. Jenő és Sugár Mi-
hály vesznek) részt, azonkivül A mi kis 
városunk cimü szatírában, amit dr. 
Enyedy Károly szerkesztő irt, több sze-
gedi ujságiró. Az Óesztendőtől Benkő 
Miklós búcsúzik. Az ujat Zentai Anna 
köszönti Magyar László szerkesztő ver-
seivel. Az alsó részen jazz játszik, az 
emeleten dr. Naszády József zongorá-
zik. Négy szegedi festőművész képét ki-
sorsolják. A helyfoglalás csak a jelent-
kezés sorrendjében történik. Belépőjegy 
ujságiró- és müvéSztagoknak 5 forint, 
pártoló tagoknak 10 forint; tagok ven-
dégeinek 15 forint. Telefonon nem le-
het a helyeket lefoglalni. A műsor este 
fél 10 órakor kezdődik. , 

— A Kommunista Párt Belváros L 
szervezeté (Berzsenyi-utca 2. szánt) 
31-ért esté 8 .órai kezdettel hangulfi-
tos szilveszteri »Tarka-est«-et ren-
dez. Jazz. Tánc reggelig. Tombola. 
Malacsorsolás. Disznótoros vacsora. 
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A Magyar Kommunista Párt 
hároméves újjáépítési terve 

Néhány nappal ezelőtt váltak is-
meretessé a magyar közvélemény 
előtt a Magyar Kommunista Párt 
szakértői által kidolgozott + három-
éves újjáépítési terv alapvonalai, 
Gerő Ernő magyar köztekedtiugyi 
miniszter előadása kétségkívül jelen-
tős napja a magyar újjáépítésnek és 
a magyar gazdasági élet jövendő 
fejlődésének. 

Tervgazdatág 
A felszabadulás után nemcsak ma-

gyarországi, de külföldi példák nyo-
mán is, világossá vált, hogy Magyar-
ország gazdasági, éleiének megszilár-
dítására; az újjáépítés hatalmas fel-
adatainak elvégzésére, a magyar dol-
gozók óriási mértékben leromlott 
életszínvonalának felemelésére egyet-
len módszer alkalmazható: a terv-
gazdaság. Ennek szükségessége még 
nyilvánvalóbbá vált az infláció alatt, 
a gazdasági káosz napjaiban és a 
magyar stabilizáció első heleibí i , , 
amikor a kétségtelen teivszerűtlen-
ség a magyar termelésbe? fgea, sok 
nehézséget okozott és okoz még 
ma is, j', 

-A Szovjetunió Ötéves terveinek 
ritiuden várakozást felülmúló sikere 
arra késztette a kapitalista országok 
politikai és gazdasági életének veze-
tőit, -- nem kis mértékben a folyton 
ismétlődő és mindig nagyobb mér-
tékű gazdasági válság^oksorozatának 
hatása alatt, — hogy a tervszerűség, 
irányítás és kötöttség különböző for-
máinak bevezetéséhez folyamodjanak. 

Meg kell azonban állapítan', — 
mint azt Gerő Ernő miniszter elő-
adásában is megállapította, — hogy 

a tervgazdaság minden fokozatá-
ban kötve van a yiegfelelö poli-
tikai feltételekhez és csak meg-
valósításakor válik közgazdasági 

feladattá. 

A terv konstruálásánál mindenkor 
az elsőrendű "szempont annak meg-
állapítása kell, iiogy legyen: mik a 
terv elérendő céljai és melyek azok 
az adottságok, amelyek ezen célok 
eléréséhez rendelkezésre állnak! Min-
denkor a rendelkezésre álló termelő-
eszközök, az adott ország társadalmi 
viszonyainak gondos mérlegelése 
hagyományainak figyelembevétele 
azok. a pontok', melyek figyelembe-
vételével kell a terv általános, rész-
letes és konkrét feladatait megálla-
pítani:. Természetes, hogy ugyanazok 
az elvek, módszerek' és megoldások, 
melyek megfelelőek voltak például 
az első és második világháború k<> 
zött, nem megfelelőek ma. 

A hároméves magyar terv 
A Magyar Kommunista Párt há-

roméves gazdasági térvének alapvo-
nalaiból világosan kitűnik', hogy an-
nak konstruálói figyelembe vették 
fentieket. , . r 

A magyar tervgazdaság egyik leg-
fontosabb feladata a magyar mező-
gazdasági' termelés fejlesztése és a 
magyar falu életszínvonalának fel-
emelése. Ezt bizonyítja Gerő Ernő 
miniszter megállapítása: » . . . azt lát-
juk, hogy a három év alatt az egész 
nemzetgazdaságba beruházandó más-
fél milliárdból 

közvetlenül a falut szolgálja mint 
egy 500 milliónyi beruházás, 
vagyis az összes beruházások egy-
harmada, míg az egyéb beruhá-
zások többsége szolgálja a fatu 

érdekéit »«:<• 

A Hároméves terv sikerének egyik 
legfontosabb előfeltétele természete-
sen a magyar ipar, — és ennek kere-
tén" Irel ül elsősorban a nehézipar, — 
termelésének fokozása. A terv szerint 
•Magyarország ipara 1950 augusztus 
l-ig nemcsak eléri az utolsó békeév 
(1938—39) termelési színvonalát, 

hanem azt mintegy 26.5 száza-
lékkal meg is haladja. 

Az "ipari termelés keretén beiül a 
szélesebb értelemben v«tt nehézipar, 
tehát: a szénbányászat, kohászat, az 
elektromos energia termelése, a gép-
ipar, ezen belül a mezőgazdasági 
gépipar, továbbá a vegyészeti ipar 
termelésének növekedése nagyvbi, 
mértékű lesz, mint a könnyű iparoké, 
Igy a terv szerint .az 1938. évi ter-
melést 100 százaléknak véve: 

a széntermelés 1946-ban 85.5 száza-
lék, 1950-ben 148 százalék; 

a villamosenergia-termelés 1916-bain 
S6 százalék, 1950-ben 147 százaié'.;; 

a vas- és fémipar 1946-ban 60 szá-
zalék, 1950-ben 153 százalék. 

a gépipar 1946-ban 65 százalék, 
1050-ben 143 százalék. 

Kisebb mértékű lesz az úgynevezett 
könnyűiparok termelésének növeke-
dése. Így: 

a textiliparé 1946-ban 73.—százalék, 
1950-ben 121.6 százalék; 

a bőriparé 1946-ban 46 — százalék, 
1950-ben 102.8 százalék; 

a faiparé 1946-ban 42— százalék.-
1950-ben 117.7 százalék; 

a papíriparé 1946-ban 95.— százalék, 
1950-ben 122.— százalék. 

A nagyobbarányú építkezések meg-
indulásával a magyar építőipar az 
1938. évi 100 <és az 1946. évi 63 száza-
lékkal szemben a számítások szerint 
1950-re eléri a 135 százalékot. 

Az ipari termelés növekedésével 
lehetővé válik a magyar mezőgazda-
sági termelés békeszinvonalának el-
érése, sőt kedvező időjárás esetén 
túlhaladása is. * t 

A terv számítása szerint a nem-
zeti jövedelem feltételezett emelke-
dése így alakul: 

1946/47 3.2 milliárd 
1947/48 ' 3.8 milliárd 
1948/49 -4.5 milliárd 
1949/59 5.3 milliárd 

A mégnövekedett magyar nemzeti 
jövedelem fedezheti a szükséges" be-
ruházásokat, mély a hároméves terv 
szerint túlhaladja a másfél tnilliár-

§ A K K . 
Rovatvezető: Benkő Pál. 

5. számú hadállás. Réti Richárdtól 
Világosi Kc5. Fc6 
Sötét: Ke3, ,gy: b4, h4 
Világos indul és döntetlent ér el. 

MARÓCZY"GÉZA 
Ha találomra száz embert megkér-

deznénk, hogy ki a legnagyobb magyar 
festő, valószínűleg' 95 azt felelné, hogy 
Munkácsy, de ha magyar sakkozókra 
tesszük fel a kérdést, mind a száz Ma-
róczyt fogja megnevezni. 

Maróczy 1870 március 3-án Szege-
den' született, A sakkal '15 éves korá-
ban kezdett foglalkozni. Diáktársai ré-
vén ismerkedett meg vele, de csakha-
mar messze felülmulta tanítóit. Mér-
nöki tanulmányait Budapesten fejezte 
be, majd a székesfőváros szolgálatába 
lépett. 1895-ben Hastingsbe utazott és 
ott 32 résztvevő előtt az első dijat, ez-
zel a nemzetközi mesteri cimet nyerte. 
EÍlől kezdve diadalt diadalra halmozott 
a nemzetközi sakkéletben. A magyar 
sakkozás és Maróczy neve elválasztha-
tatlan lett. Még 1932-ben is (62 éves kó-

dot, a következő részletezés Szerűit: 
bányászat, kohászat 160,400.000.-
ipar 223,800.000.-
közlekedés * 389,200.000.— 
falufejlesztés 472.460.000.-
kuTlura, jólét 387,250.0000,y-
Mi'iit azt Gerő Erpő miniszter elő-

adásában megállapította és mint az 
a terv számadataiból is teljesen, vi-
lágosan kitűnik, a terv célja: 

az egész nép, a munkások, a pa-
rasztok. az értelmiség, a dolgozó 
kisemberek millióinak életszín-
vonalát az 1938-as élttsz'nvonalra, 
sőt ennél magasabbra emelni.;; 

A terv számításai szerint a magyar 
dolgozók életszínvonala az első év 
végén eléri az 1938-as életszínvonal 
85* százalékát, a második év végén 
már általában eléri a 100 százalékot 
és a terv harmadik évének végén az 
életszínvonal általánosan 

eléri a 109 százalékot. 

Más észt pedig még a hároméves 
íerv befejezése előtt, a jelenlegi mun-
kanélküliséggel szemben, az egyik 
legnehezebb kérdése a magyar gaz-
dasági életnek 

a szükséges munkaerő előterem-
tése lesz. 

Gerő miniszter határozottan leszö-
gezte, hogy »itt nem szocializmusról 
van s/ó. hanem arról, hogy végetves-
sünk a harácsoló nagytőke garázdál-
kodásának és megvessük hazánk bé-
kés, fálságok nélküli fejlődésének 
gazdasági alapjait... megvédjük a* 
kisemberek magántulajdonát... szük-
ségünk van a magyar kisiparosság 
szorgalmára es együttműködésére, 
s ő t . . . meg csak a nagytőkések ki-
küszöböléséről sincsen sző. őket is 
bele akarjuk illeszteni a hároméves 
államgazdaságii' tervbe «. 

A terv részleteinek megvitatása 
most már a szakemberek feladata, de 
a kivitelhez megfelelő politikai fel-
tételek szükségesek. Ezeket a feltéte-
leket Gerő miniszter egyetlen szóval 
jelölte meg: 

»demokrácíal« 

A demokrácia kiépítése az első és 
nélkülözhetetlen feltétele a három-
éves terv céljainak eléréséhez. Ez 
pedilg az egész magyar nép, az egész 
ország és az egész magyar nemzet 
ügye. ; 

Kérem a kedves 
vendégeimet, hogy 
bejelentenii szíveskedjenek. 0 B. U. É. K. DÁRLING 

s z i l v e s z t e r i % m r S f i * 

Január 1-én forgalomba kerül 
az 5 forintos ezüstpénz 

(Budapest, december 28.) Az állami 
pénzverde elkészítette az első ezüst 5 
forintosokat. Az 5 forintos egyik ol-
dalán Kossuth képe látható, a másik 
oldalán a magyar köztársaság fel--
irás, éHHíjelzés és a magyar címer. 
Az uj pénz igen szép kivitelű, sulva 
nagyjából megegyezik a régi 5 pen-
gősével. Január 1-én 40 ezer darab 
kerül forgalomba. 

Q nagvváradl minfavásár ideién 
útlevél nélkül lehet Romániába 

u t a l n i 
(Budapest, december 28.) A román 

miniszterelnökségi államtitkár értesí-
tette a magyar népi szövetség kolozs-
vári központját, hogy a belügymi-
nisztérium hozzájárult ahhoz, hogy a 
nagyváradi árumin (avásár tartamára 
magyar állampolgárok útlevél nélkül 
román területre léphetnek és ott tar) 
tózkodhatnak. A vásár időpontját ké-
sőbb fogják közölni. 

Magyar győzelem 
a hágai versenvkiállKáson 

(Hága, december 28.) Az amszter-
dami egyetem nőhallgatói versenv-
kiáílitást rendeztek, amelveu 28 állam 
iparművészeti és idegenforgalmi tár-
gyalt mutatták be. Legnagyobb sikert 
a magvar pavilon aratta. A zsűri az 
első dijat 'egyhangúan a nagy ízléssel 
berendezett magyar pavilonnak Ítélte 
oda. Az ünnepség során magyar da-
lokat és magvar táncokat is bemutat-
tak. * . 

< ^ b m b m h h l t o 

SZÍNHÁZ é MŰVÉSZET 

rában!) könnyedén szerezte pieg a ma-
gyar bajnoki cimet. 1936-ban az ő veze-
tésével nyerte meg -a magyar csapat a 
míjneheni olimpiász első diját 21 nem-
zet előtt. A sakkirodalmi munkásság 
terén, is felbecsülhetetlen érdemeket 
szerzett. Az egész ujabb generáció az ő 
tankönyveiből tanult és ezek még ma 
is a legnépszerűbbek. Ma 73 éves a ma. 
gyar sakkozók szeretelt nagymestere és 
kitűnő egészségnek örvend. Maróczy 
Géza' a magyar sakkozás örölc értéke, 
Szeged joggal büszke lehet nagy fiára. 
Világszerte ismert neve a magyar mű-
velődéstörténetemé. 

6. játszma. Királycssl 
Világos; Maróczy G. Sötét: dí. S. Jakoby 

1. e4, e5 2. Hc3, Fc5 3. f4, d6 4. Hf3. 
Hc6 5. Fb5, Hf6 6. d3, 0—0 7. f5, Hfg4 ? 
8. ,Ve2, g6 (Sötét legutolsó két lépése 
nem volt épp a legszerencsésebb, ezek-
kel saját királyszárnyát .gyengítette 
meg.) 9. h3, Hd4 (Ez a huszárlépés már 
későn jön, most világos vezérét áldoz-
za két könnyű tisztért, de sötét király-
szárnyának gyengesége bőven kárpó-
tolja a befektetett tőkét.) 10. h:g4 !!, 
He2: 11. Ke2: !, ,g:f5 12. g;f5, c6 13. Fc4, 
d5 14. Fb3, Be8 15. Hg5, Vf6 (Sötét azt 
hiszi, hogy ezzel a vezérmanőverrel 
megállítja világos támadását, de keser-
vesen csalódik.) 16. Hh7:, Vg7 17. Fg5 !, 
V:h7 (Szomorú kényszer. Fenyegetett 
Hf6+ és Fh6.) 18. Bh7:, Kh7: Í9. Ff6 ! 
Sötét feladta, mert tehetetlen a Bhl 
mattfenveeeté? ellen. 

Cserfalvy Eli*: janttár 13. 
Budapestet lázba hozta egy fiatal 

hegedűs leány, aki a diadaíok sorát ün-
nepli koncertjein. Cserfalvy Eliz a 
genfi zeneversenyek győztese, lobogó 
t mperamentumával. boszorkányos tech-
nikájával és ösztönösen mély muzika-
litásával egyszerre a legelső hegedű-
virtuózok sorába lépett. Hangversenye, 
amelyet január 13-án rendez a Kon-
cert. nagy zenei esemény lesz. Zongo-
rán kiséri Hajdú István, az országosan 
közismert zongoraművész. 

P o l i t i k a i k a b a r é 
a M u n k á s K u f t u r s z ö v e t s é g 

s z í n p a d á n 
Karácsony másnapján újszerű elő-

adást látott a Munkás Kulturszövetség 
uj helyiségében, a Szakszervezeti Szék-
ház nagytermében összegyűlt lelkes kö-
zönség. Balla Ferenc elvtárs, az MKSz 
főtitkárának, az est rendezőjének sza-
tirikus politikai konferansziéje kötötte 
össze az egyes műsorszámokat, melyek-
ről találóan mondotta, hogy tréfák, me-
lyeken sirni lehetne és komoly jelene-
tek, melyen szívből kacaghatnak. Pel-
lengérre került életünk minden fontos 
jelensége, hol „szőrit' a cipő". 

Az értékes műsornak tehetséges pró-
zai szereplői >az előadás sorrendjében: 
jenéi József, Misán György. Bárkányi 
Márton, Matuszka István, Gál Dezső, 
Balga Erzsébet, Gyöngyösi János, Orosz 
Mihály, Sárvári György, Czirok And-
rás, Bovatsels Magda, Schuszter János, 
Szűcs Jenő, Zsák János voltak. Lányi 
Viktor; Amerikai történet cimü sanzon-
ját Papp Vera énekelte ügyesen és si-
keresen, mig a jövő nemzedéket a kis 
Fekete Julika képviselte a műsor vo-
nalába illő gyermekdalokkal. 

A politikai kabaré és az utána kö-
vetkező, a Munkásotthon szellemének 
megfelelő baráti estély sikeres megszer-
vezésében az oroszlánrész Homola elv-
társsal az élén, a Gázgyár kulturgár-
dáját illeti. 

Nagyon helyesen, közkívánatra, az 
MKSz harcos politikai kabaréelőadásait 
rendszeresíteni fogja. 

^-Hf-y^i^.. ».»• . Hifiim a-amauĝ CT.. 

nyulbőrt 
pézsmát 

legmagasabb árban vásárol 
Bozóky 

Valéria-tér 4. Telefon: 773. 

es 
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^eiezeii Szinii?- • Délután 3 érakor 
N e n vagyunk KrdSeok Este 7 Órakor 
Leányvfisár. Hétfőn szünet. 

Sréehenyt PUmirtnháKt tél 4, ne-
gyed 6 és 7 órakor Ellenség n vérben. 
Hétfőn Finom família. 

^sdváresl Hori: fél 4, negyed 6 és 
7 órakor Ö>ség a Hajóén. Hétfőtől 
Ignác, as ezred kedvence. 

%,<artó Mozi • fél 4, nep* ed 6 és 7 órakor 
Aatés banditék Hétfőn Csákó éakalap 

Kamara Bábjáték (Piarista gimná-
zium) délelőtt 11 ólakor János vitéz. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Barcsay Károly Tisza Lajos-körut, 
82, Bulcsu Barna Kálvária-tér 7. Lázár 
Jenő Klebelsberg-tér 4, Török Márton 
Cssngrádi-sugárut 14, Selmeczi Béla 
aaínogyitelep IX. u. 489. 

—oOo— 

/óászaneá 
a "d&nokuiiilcus néniknek" 

Egy karácsonykor felruházott pro-
letárgyerek írta nekünk az alábbi, 
megható levelet; 

Kedves szerkesztő bácsi legyen szí-
ves megírni lapjában, hogy én is bele-
kerültem a 000 gyerek közé, akiket a 
Magjyar Nők Demokratikus Szövetsége 
karácsonykor ajándékkal látott el. Én 
az ujsomogyitelepi iskolába járok és a 
legszegényebbek közé tartozom. Anyu-
ka azt mondta nekünk karácsony előtt: 
„Kisfiam ti nem kaptok semmit a Jé-
zuskától, mert négyen vagytok, az apu-
ica pedig nem kap munkát". Bizony 
nem volt se cipőnk, se ruhánk, de há-
la Istennek most már van cipőm és 
meleg nadrágra valóm, mert a demo-
kratikus nénikék elintézték a Jézuská-
val, hogy mégis hozzon nekünk aján-
dékot. Nemrégen az iskolában js kap-
tam olvasókönyvet és a tanítónéni azt 
mondta, nem kell érte. fizetni semmit, 
mert ezt is azok a jó nénik hozták, 
akiktől már kaptunk egynehányszor 
irkát és ceruzát. Anyuka is nagyon di-
cséri a demokratikus Nószövetséget, 
gyakran, jár oda, mert ott igazi egység 
van és lehet dolgozni, szórakozni és 
tanulni. Szeretném a demokratikus el-
nöknőnek és a többi demokratikus né-
niknek megköszönni az ajándékokat, 
mert nekik köszönhetjük, hogy a fűtet-
len szobában legalább jó meleg ruhát 
vehetünk magunkra. 

Tisztelettel 
Koszorús Irénke 

III. elemista. 
—oOo—-

— Időjárásjelentés. Várható időjá-
rás vasárnap estig". Nyugati-, észak-
nvugaá szél, borult, ködös idő, több 
félé kisebb futó havazás. A hőmér-
séklet alig változik. 

— A pélgármester budapesti utia. 
Dénes Leó elvtárs polgármester hét-
főn reggel Budapestre utazik, hogy 
iljetókes kormánytényezőkkel megbe-
szélje a legégetőbb megoldásra váró 
szegedi problémákat. Dénes Leóval 
Budapestre utazik Róna Béla pénz-
ügyi tanácsos is. Értesüléseink szerint 
beható tanácskozásokat fognak foly-
tatni részben a szegedi hid, a köz-
munka és a füzifaeílátás kérdésében. 

— Az Orion Bőrgyár Rt. gyermek-
karácsonya. December 23-án délután 
3 órakor tartotta meg a gyár vezető-
sége és munkássága a gyermekka-
rácsonyt. Engi István ü. b. elnök 
mondott bevezetőt, üdvözölve a gyár 
vezetőségét, a munkásságot és a 
megjelent apróságokat. Pipicz József 
elvtá-s igazgató emelkedett szólásra 
és méltatta karácsonyt, a szeretet ün-
nepét. Engi István az üzemi bízott-
sáv, a munkásság,, valamint a gyer-
mekek nevében megköszönte az ün-
nepség megrendezését és az ajándék-
ruitatást, s a gyermeksereg vidám 
7.9ivaja közepette kiosztásra kerültek 
az éríékes csomagok. 

— Csökkent a bankjegyforgalom. 
Budapestről jelentik: A Nemzeti 
Bank jelentése szerint a bankjegyfor-
galom a december 23-i kimutatás sze-
rint a december 15-1 forgalommal 
szemben 31.5 forinttal 956.1 forintra 
csökkent. 

í i m é eladja a tápéi kompot a községnek 
(Szeged, december 23.) A tápéi 

komp kérdése régóta fájó sebe Sze-
ged városának. Nagy összegeket fi-
zetett rá a város erre a kompra és 
meg szeretett volna szabadulni a te-
hertől. 

A város ugy határozott, hogy de-
cember 31-én megszünteti a járatot. 
Huzamosabb idő óta folytak már a 
tárgyalások és szomíyitqa délelőtt \ 

Somogyi Imre városi gazdasági ta-
nácsnok Csongrád megye és Tápé 
község képviselői megegyeztek, hogy 
a város a kompot és teljes felszere-
lését eladja Tápé községnek 40 ezer 
forintért. Igy megoldodott ez a kér-
dés, a város nem fizet többé-rá a 
kompra és a fontos közlekedési! esz-
köz továbbra is üzemben marad. 

— A közlisztviselők vasúti igazol-
ványai. A MÁV szegedi üzletveze-
tosége közli, hogy a köztisztviselők 
féláru arcképes igazolványai az 1946. 
évi- érvényesítési bélyeggel 1947 feb-
ruár 15-ig használhatók fel utazásra. 
Egyébként a köztisztviselők arcképes-
igazolványait az 1947. évre január 
15. és február 15. között érvényesítik. 

x Hangulatos Szilveszter-éjszaka 
Újszegeden a Tóth-nál, asztalrencc'és 

— Gyermekek a hadiárva gyerme-
kekért. Az MNDSz szegedi szerve-
zete sepitő akciói során ismét nemes 

i kezdeményezéssel találkozunk, amen-
nyiben a szegedi gyermekmüvészeket 
kérték fel, hogy járuljanak hozzá a 

'hadiárvák megsegítéséhez. Január 
5-én a Belvárosi Moziban délelőtt 
fél 11 órakor nagyszabású gyermek-
matinét rendeznek, amelyen Szeged 
legjobb gyermekrn iivészel Jépnek fel. 
Jegyeket a mozi pénztáránál 1—4 fo-
rintos áron lehet vásárolni. 

— A zsidó hitközség 1947. évi adó-
javaslatai december 29-től január 5-ig 
közszemlén vannak kitéve a jegyzői 
irodában. Észrevételek mások adóival 
szemben is 1947 január 5-ig adhatók 
be ugyanott. 

— Az MKP rókusi szervezete Ko-Sr 
su h Lajos-sugáirut 46. számú helyi-
ségében vacsorával egybekötött tarka 
szilveszteri estet rendez este 3 órai 
kezdettel. Tánc reggelig. Mindenkit 
szére'ettel várunk. Rendezőség. 

— Rendőrezredessé léptették elő 
Komócsin illést. Komócsin Illés elv-
társ, rendőralezredest a belügymi-
nisztérium eddigi érdemei elismerése-
képpen rendőrezredessé léptette elő. 
Egyidejűen uj beosztást is kapott a 
budapesti főkapitányságon. A város 
közönsége jél emlékszik még arra a 
nehéz, áldozatos munkára, amelyet a 
Szeged felszabadításakor uj, demo-
kratikus rendőrségünknek végeznie 
kellett. Eh íren a munkáabn nagy ré-
sze volt Komócsin Illésnek, aki az 
első időktől kezdve kémén,ven állta 
meg helyét és látta el nehéz munka-
körei örömmel üdvözöljük ezért elő-
léptetése alkalmából. Új beosztását 
egyébként január első napjaiban fog-
falja el. 

— A magyar állami Felsöiparisko-
iIában (Kálvária-tér 5b, Telefon: 666) 
i 1047 január közepén lesz az ipari 
.középiskolai érettségi vizsgálat. Je-
i lenlkezési határidő 1947 január 3. 
Ugyancsak január hónapban elegendő 
számú jelentkező esetén megindul a 
gőzkazánfűtő, gőzgépkezelő, villamos 
előkészítő, állami gépjáróműveze-
tőképző, mezőgazdaságii' gépkezelői 
(traktor) tanfolyam. Jelentkezni le-
het szóban, vagy írásban az intézet 
igazgatóságánál. 

— A nyilas rádióriporter olcsón 
megúszta... Budapestről jelentik: A 
NOT szombaton tárgyalta másodfo-
kon Budinszky Sándor a rádió volt 
osztályvezetőjének népeLenes bűn-
ügyét. ' Az elsőfokú bíróság Bu-
dinszkyt 6 hónapi börtönre itélte. A 
NOT szintén kimondotta a bűnössé-
get két rádióközvetités miatti népei-
lenes bűntettben és büntetését 1 évi 
börtönre felemelte, azonban az el-
szenvedett vizsgálati fogsággal és in-
ternálással kitöltöttnek vett. 

x A szegedi sporthorgászok tag-
gyűlést tartanai, az ipartestület í>eu 
29-én 10 órakor, tagjainkat meghív-
juk. Vezetőség. 

— Anyakönyvi hirek. Az elmúlt hé-
ten született 14 fiu és 12 leány. 11 á-
zassáigot kötöttek: Huszta Ferenc és 
Végh Mária, Faragó Ferenc és Hor-
páczi Gizella, Nacsa István és Nagy 
Mária, Komócsin Mihály és Sziiro-
vicza Ilona, Fejős Ferenc és Papdi 
Rozália, Regefon János és Nagy 
Hona, Kardos József és Zsurkán Ju-
lianna, Varga János és András Ilona, 
Turbek István és Balogh Erzsébet, 
Csonka Mihály és Ludvig Rózsa, He-
gyes Gyula és Dancsó Rozália, Toldi 
Lajos és Kovács Ilona, Sproch György 
és Erdős Margit. — Elhaltak: özv. 
Király Lukácsné 72, özv. dr. Szláv ik 
Imréné 73, Kovács Vilmos 60 Futó 
István 78, Puskás József 52, Poty-
tyondy Miklós 75, özv. Nyári Péterné 
60, Lantos Etelka 13, özv. Berta lst-
váuné 76, Kárpáti-Rigó Györgyike 
7, Bakos Ferenc 59, Temesvári Ve-
ronika 83, özv. Csala Ferencié 75 
és özv. Diener Pálné 57 éves korában. 

— üzlettel rendelkező gyümölcs- és 
éJelmiszerkereskedők december 30-án 
délután. 5 órakor adóügyben fontos 
megbeszélés végett a Lechner-tér 6. 
szám alatti székházban feltétlenül 
jelenjenek meg, 

— Bélműködését szabályozza Fe-
renc József keserűvizzel. 

x A szegedi Szentegylet január 
5-én, vasárnap délelőtt, fél 11 órakor 
tartja közgyűlését a hitközségi széli-
ház földszinti imatermében. A tago-
kat meghívja az elnökség. 

köze l l á t á s i f c s h e m á n t g j i 
Az úgynevezett szabad rizs fo-

gyasztói ára: egész szemű kilója 14 
forint, törmelék 12 forint, egyéb 9 
forint forgalmi adóvaL együtt. 

Közellátási ügyosztály ár osztály A 
TÜZELÖANYAGFÉLÉK FORGAL-

MÁNAK SZABÁLYOZÁSA. 1. A.város 
területére háztartási, fűtésre beérkező 
tűzifa, szén és koksz mennyiségét a 
szállítmány, vagon cimzettje 24 órán 
belül köteles a városi közellátási ügy-
osztály árellenőrző osztályánál (Zsótér-
ház, II. emelet) b-jelenjem. — 2. Min-
den ilyen bejelentési kötelezettség alá 
éscí tüzelőanyagféléknek 50 százalékát a 
város területén levő ipari üzemek dol-
gozói részére köteles vagy közvetlenül 
50 kilós tételekben kimérni, vagy egy-
tételben az érdekelt üzem üzemi bi-
zottságának kiosztás végett átadni. A 
másik 50 százalékát részben a szállít-
mány cimzettje, részben pedig kiskeres-
kedők, pincéssk utján szintén 50 kilós 
tételekben köteles a fogyasztóközönség 
közt kiosztani. — 3. A bejelentett tüze-
lőanyagmennyiségnek az 1—3. pont alat-
tiak szerinti kiosztásáról az üzemek 
üzemi bizottságainak elismervényével 
kiskereskedők, pincések átvételi elis-
mervényével és saját kimérés esetén 
nyilatkozat beadásával az egyes tételek 
kiosztása után 48 óra alatt a bejelentés 
helyén kell elszámolni. Polgármester. 

VÁMÖRLÉS UJABB SZABÁLYO-
ZÁSA. Az a gazdálkodó, aki beszolgál-
tatási kötelességét 100 százalékban tel-
jesítette, háztartásához tartozó minden 
személy után 1946 julius l-től 1947 ju-
lius 31-ig 200 kiló kenyérgabona vám-
őrlésére kaphat engedélyt. Aki kenyér-
gabona beszolgáltatási kötelességét 100 
százalékban nem teljesítette. 194ö ju-
lius l-től 1947 julius 31-ig 150 kiló ke-
nyérgabonát vámőröltethet a háztartá-
sához tartozó minden személy után. A 
vámőrlési engedély kérésekor igazolni 
kell a beszolgáltatási lap felmutatásá-
val, hogy a gazdálkodó hány százalék-
ban teljesítette kenyérgabona beszolgál-
tatási kötelességét. Az eddig őrletni en-
gedélyezett mennyiséget a 200, illetve 
150 kilós fejadagba be kell számítani. 

KENYÉR, LISZT, száraztésztaféle, 
étolaj és margarin forgalma. Kenyeret, 
lisztet és száraztésztafélét, étolajat és 
margarint 1947 január l-től kezdve ki-
zárólag hatósági jegyre vagy utalvány-
ra szabad forgalomba' hozni. Kenyeret, 
sütőipart terméket, főtt és sült tésztát 
vendéglőben, kávéházban, kávémérés-
ben, kocsmában, kifőzdében és egyéb 
vendéglátó üzemben, tiszti (tiszthelyet-
tesi) étkezdékben, valamint a vállala-
tok, intézetek és intézmények és hiva-
talok által fenntartott étkezőkbon is 
csak kizárólag élelmiszérjegy ellenében 
szabad kiszolgáltatni. Kivételt képeznek 
a saját kezelésben saját alkalmazottal; 
részére kedvezményes áron fenntartott 
étkezők. A Hatósági élelmiszerjegy 1.— 
9. sorszámú kenyérszelvényeile fél—fél 
kiló kenyérváltójegy, egyes szelvényeire 
pedig 5 deka kenyér vásárolható. A je-
gyek és váltójegyszelvények csak abban 
a hónapban érvényesek, amelyik hó-
napra szólnak. A hatósági élelmiszer-
jegy 1.—4. Sz. kenyérszelvényei a hónap 
első napjától 7-ig, 5.—8. számú kenyér-
szelvényei a hónap 8. napjától 15. nap-
jáig, 9.—12. számú kenyérszelvényei 
(váltószelvényei) a hónap 16. napjától 
23. napjáig, 13.—15. sz. kenyérszelvé-
nyei (váltószelvényei) a hónap 24. nap-
jától utolsó napjáig érvényesek. A Sze-
geden kiadott jegyek kenyér- és liszté 
szelvényeit és váltószelvény.eit sütőipa-
rosok, kereskedők és vendéglősök egy-
aránt beválthatják. A kenyérváltó- és 
lisztvál t ó-szel vények az ország egész 
területén érvényességük hónapjában 
vendéglátó' üzemekben beválthatók. Bu-
dapesten kiadott kenyér- és Jisztváltó-
jegyeket Szegeden csak vendéglátó üze-
mekben valíthatják be. A kenyér- és ke-
nyérváltój egyek elszámolásánál 100 ke-
nyérre szóló jegyet 73 kiló kenyérliszt-
tel kell egyenlőnek venni. A kenyer-
es kenyérváltó szelvényekkel és liszt-
jegyekkel a beváltást követő hónap 5. 
napjáig kell a közellátási ügyosztály 
liszitosztályánál! elszámolni. Vendéglátó 
üzemek elszámolt jegymennyiségnek 
megfelelő mennyiségű kenyérkiutal áA 
ban részesülnek. Finomliszt elszámolá-
sukról 15 százalékkal nagyobb mennyi-
ségű kiutalást kapnak a meleg ételt 
kiszolgáltató vendéglátó.. üzemek. Ven-
déglátó üzemek január 7-ig egyhavi ke-
nyér- és finomliszt szükségletű ke t igé-
nyelhetik a közellátási ügyosztály liszt-
'osztályánáil, abban az esetbén, ha nem 
rendelkeznek egyhavi vendégforgalom-
nak megfelelő liszttel és ezt hyilatkoza-. 
beadásával igazolják. Finomlisztet, szá-
raztesztaféléket és az engedélyezett sü-
tőipari termékeket csak a hatósági élel-
miszerjegy lisztszelvényei és lisztváltó-
jegyei ellenében szabad kiszolgáltatni. 
A lisztszelvények beváltását és az azok-
ra kiszolgáltatható liszt mennyiséget ha-
vonta külön rendelkezés fogja szabá-
lyozni. A finomliszt váltószelvényekre 
pedig egyenkint 3 deka' finomliszt vagy 
száraztészta szolgáltatható ki. Vendég-
látó üzemekben a fent felsorolt' étkező 
helyeken a főtt és sült tésztákért az 
alábbi mennyiségre szóló lisztszelvényt 
vagy lisztváltószelvényt kell leadni. Kö-
ret tészta 6 deka, nagyadag főtt tészta 
9 deka, kisadag főtt tészta 6 deka, nagy-
adag morzsa lepény rétes, kelt 6 deka, 
kisadag 3 deka, palacsinta 2 drb vagy 
felfujt 3. drb kelt tészta 3 deka, pogá-
csa: (5 deka darabonkint) 3 deka, kug-
lóf, 6 deka piskóta 3 dkg, nagyadag 
vajas levestészta 6 deka, kisadag 3 dkg. 

SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYEK KI-
ADÁSÁNAK UJABB SZABÁLYOZÁSA 
A közellátási miniszter újból szabályoz-
ta a szállítási engedélyek kiadását. 
194/7 január l-től kezdve csak a közellá-
tási miniszter által kibocsájtott űrlapon 
és kizárólag az egyes miniszteri rende-
letekben meghatározott - minőségű és 
mennyiségű élelmiszerekre az arra fel-
jogosított hatósági (Szegeden a polgár-
mester helyett a közellátási ügyosztály) 
adhat ki. Szállítási korlátozás alá esik: 
árpa, bab, borsó, burgonya, buzá, hagy-
ma, hus, kukorica, liszt, napraforgó, 
olaj, rozs. sertés, szalonna, tej, tejter-
mék ós zsír. A fel nem sorolt élelmi-
szerek és állatok szállítása nincsen kor-
látozva. Kézipoggyászként vasúton vagy 
postán szállítási igazolvány nélkül szál-
litliató bab, borsó 10 kg, burgonya 20. 
vöröshagyma 10, fokhagyma 2, hus 
nyersen vagy tartósítva 3, kukorica 50, 
liszt 5, étolaj 2 liter, sertés 40 kilón 
aluli súlyban, tej 2 liter, tejszín, tejfel 
1 liter, vaj 1 kg, sajt 1 kg, turó, gomo-
lya 2 kiló, szalonna' vagy zsír 1 kiló. 

ZSIRADÉKKIOSZTÁS. A zsiradék-
jegyek 3. sz. januári szelvényére 30 dkg 
<rtolaj, a 4-es februári1 szelvényére 20 
dkg zsir, vagy zsir helyett 24 deka sza-
lonna és 10 dkg étolaj vásárolható a 
húsipar osoknál. 

Közellátási ügyosztály. 

Öít/asd és Ut+c&cd 
a Délmagyarországc' 
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A Magyar Kommunista Párt Balváros II. Pártszervezete 
(Kárász-utca 6.) 

jlzg#e.Ug> laúé UuHfyv,íaío-s 

rendsz, melyre mindenkit szeretettel vár a V E Z E T Ő S É G . 
Elsőrendű zenekar. Hideg-meleg büffé. 

Tombola: 2 kismalac. 

P A H T I S R g E 
Színházi pártszervezetben hétfőn, 

december 30-án délután fél 3 órakor 
pártnap. Előadó: Dániel György. 

Propaganda Kelők é r t e k e z l e t e 
Dec ember 30-án, hétfőn délután 5 óra-

kor; Gyufagyár, Móraváros, Déma, 
Alsóváros, Konzervgyár, Tisza-ma-
lom, Rókus, Lemezgyár, Gázgyár, Fel. 
sőváros, Dohánygyár, Pick-szalámi-
•gyár, Ujszegedi ládagyár, Angol-Ma-
gytar Jutafonó. 

December 30-án, hétfőn este fél 7 óra-
kor: Belváros II., Vizmütelep, Belvá-
ros I., Szőregi petróleumgyár, Vasút 
Tisza, Kisvasút, Villamosvasút, Vas-
út Rendező, Vasút Rókus, Vasutfor-
galom, MÁV ÜVÉ, Vasút Szőreg. 

December 31-én, kedden délután 5 óra-
kor: Somogyitelep, Hűtőház, Orion-
bör.gyár, Újszeged, Ujszegedi kender, 
Ujsomogyitelep, Szegedi Kender, Jó-
zsef-telep, Kecskéstelep, Szinház. 

December 31-én, kedden délután fél 7 
órakor: Pénzügy, Postások, Lippai-fü-
rész, Bőripari Szövetkezet, Városi 
kertészet, Winter-kefegyár, Köztiszta-
sági telep, Kotrótelep, Rendőrség, Vá-
ros.. 
Fenti szervezetek propaganda veze-

tőinek megjelenése kötelező. 

R Á D I Ó 

VASÁRNAP, december 29 
7.00: Reggeli zene. Közben; Naptár. 

8.00: Hirek. 8.20: Orgonamuzsika. 9.00: 
Római katolikus vallásos félóra. 9.30: 
Görögkeleti istentisztelet. 10.00: Evan-
gélikus vallásos félóra. 11.00: A székes-
fővárosi Zenekar hangversenyének köz-
vetítése a Zeneművészeti. Főiskola nagy-
terméből. Közben Hirek és Anyák öt-
perce. 13.30; József Attila. 14.00: Hirek. 
14.10: Müvészlemezek. 15.00; Az elbe-
szélés magyar mesterei. 15.20: Kapi-
tány Anni énekel. 15.55: Műsorismer-
tetés. 16.00: Cigányzene. 17.00: Hirek. 
17.10: Magyar Parnasszus. 18.00: Zongo-
ra. 18.10; Török Sándor vasárnapi be-
szélgetése a félreértett keresztről. 18.30: 
Christina. Szinmiü négy felvonásban. 
20.00: Hirek, sporthírek. 20.20: Repülő 
ritmus, zsongó daliam. Közben 21.00: A 
rádió hangja. 21.30: Béke a Duna tá-
jon. 21.50: Hirek és krónika oroszul. 
22.00: Hirek, sporthirek. 22.25: Pablo 
CasalS gordorikázik. 22.35: Mit hallunk 
holnap? 22.40: A tánczene mesterei. 23 
óra 30: Rácz György hanglemezantik-
váriuma. 24.00: Hirek. 0.10; Hirek és 
krónika franciául. 0.20; Hirek angolul. 

Budapest II. 
10.00; Vasárnapi muzsika. 12.00: 

Tánczene. 13.00: Hanglemezek. 15.10: 
Közvetítés a Nemzeti Színházból. 18.00: 
Hirek. 18.05; Falurádió. 19.00: Jazz-
párbaj. 20.00: Phüippe D'Ennery: Ri-
chelieu emlékiratai. 20.30: Mai angol 
szerzők muzsikája. Közben: 21.00: Hi-
rek. 21.10: Cigányzene. 22.30: BBC-
a j ándéklemezek. ̂ ^ ^ m i — t i 

P r i m a 

cukorka, csokoládé 
legolcsóbban bő választékban kicsinyben 

és nagyban 

K O V Á C S IMRE 
cukorkanagykereskedőnél Tisza Lajos. 

körut 48, telefon 2—45. 

Szakszervezet hírek 
A nyomdászok szakszervezete de-

cember 29-én, vasárnap délélőtt 11 
órakor rendkívüli taggyűlést tart a 
nyomdász szakszervezetben, Báró Jó-
sika-utca 21. sz. alatt. 

A húsipari munkások szakszerve-
zete december 29-én, vasárnap dél-
előtt 10 órakor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. 

A közalkalmazottak szakszervezeté-
nek egyetemi alosztálya, december 
30-án, hétfőn délután 4 órakor tag-
gyűlést tart a. belgyógyászati klinika 
tantermében. Megjelenés kötelező. 

Az építőmunkások szakszervezete 
felhivja tagjait, hogy közellátási 
ügyben szombaton délután és vasár-
nap délelőtt jelentkezzenek az építő-
munkások szakszervezetének irodáján. 

A szakszervezeti bizottság felhivja 
az összes szegedi kisüzemek bizal-
miait, hogy közellátási ügy miatt je-
lentkezzenek a szakszervezet titkári 
irodáján Fábián elvtársnőnél. 

A földmunkások szakszervezete de-
cember 29:én, vasárnap délelőtt 10 
órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

A vendéglátóipari munkások szak-
szervezete december -*30-án, hétfőn 
délután fél 4 órakor vezetőségi és 
bizalmi együttes ülést tart. (Tisza-
Szálló 68. szoba). Megjelenés köte-
lező. 

i g a z o l v á n y k é p k ó K S n y S -
solás) Diapositiv (mozihirdetők részére) 
Fényképezőgépvétel. Koz6-Fotó Mikszáth 

Kálmán-utca 11. 

Hivatalos közlemények 
Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy 

a város polgármestere a Rudolf-téren 
! piac tartását engedélyezte. Dr. Toldy 
sk. I. fokú közig. hat. vezetője. 

Hirdetmény. A Szegedi Közúti Vas-
pálya Rt. kálvániauti vonala és az 

j Egyesült Magyar Malomiipari Rtt. 
•ipartelepe közötti iparvágány létesi-

Ítiése céljából egyesitett közigazgatást 
és mütanrendőri bejárás december 

:4-én megtörtént. Felhivom az érde-
kelteket, hogy akiknek a létesítendő 

(iparvágány ellen kifogása van, 14 
napon belül a városi mérnöki hivatal-
ban kifogását jelentse be. Szeged, 
1946. december 12. Dénes polgár-
mester. 

Hétfő, szerda, péntek 
női n a p , gőz, közös. 
Kedd, csütörtök, szom-
bat, vasárnap i é r f á 
nap gőz, közös. 

Kádfürdő állandóan, ugy férfi, 
mint női napokon. Nyitás reggel 
7 óra, este fél 6-ig, újév napjan 
nyitás 7, zárás d. u. 1 óra. 

V Á f i t O S I G Ő Z F Ü R D Ő 

Értesítés 
A Szeged és Szegedvidéki Papri-

katermelők és Kikészitők Termelő és 
Értékesítő Szövetkezetének az 1946'. 
december 31-én, — kedden — össze-
hívott rendkívüli közgyűlése a Szö-
vetkezet Felügyeleti Hatóságának a 
földmüvelésügyi minisztérium ki-
küldötteinek akadályoztatása követ-
keztében ;. i • ( ; 

e l m a r a d 
és ujabb meghívóval egybehívandó 
későbbi időpontban fog megtartatni. 

Szeged, 1946. december 28.' 
A z i g a z g a t ó s á g . 

l«TMmaKaMMNHMMt<)«M 
az Alföld legnagyobb íáblaüveg 
raktára és üvegezési vállalata 

Ktörösi Géza. 
Mérey-utca 9. Telefon: 50. 

Magtermelési 
szerződések 

A Délmagyarországi Magtermelök, 
Gyümölcs és Zöldségkertészek 
Szövetkezete, Szeged, Oroszlán-u. 
4. fe lhívja tagja i t és azon gazdál-
kodókat, akik 1947. évben kony-
haker t i vagy gazdasági magvakat 
szerződésben biztosított árak mel-
lett termelni kívánnak, igényei-
ket területmegjelölés mellet t a 
Szövetkezetnél mielőbb jelentsék 

be. 

Léleklátó csoda 
grafológus 

MINDENT MEGMOND. 
Távollevő személyekről is. 

Fogad: d.e. 10—12 ig és d.u. 2—6-ig 
ünnepnapokon ist 

KSlcsey-u. 10.. I emelet, 6. a}tó 

BőrHablok javítása, 
^alakítása, 

vízhatlan fedéssel készül Csordás póf-
. ruha készítő mesternél, ózent Miilüs-
| ulca 7, Feluivarost-ttíiíiplom mögött. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 

I F O G L A L K O Z Á S 

Léléklátő csoda, grafológus min-
dent megmond, távollevő személyek-
ről is. Fogad: délelőtt 10—12-ig és 
délután 2—6-ig ünnepnapokon is. 
Kölcsey-utca 10. I. em. 6. 

Hö- éa sárcipőt szakszerűen javít 
Szabó László gumijain tó üzeme, Pult 
utca 2. 

MEGBÍZHATÓ jólfőző mindeneslányt 
felveszek. Imre-u. 3/a. 

BUDAPESTI raűstoppoló beszövései 
kifogástalanok. Szolid árak. Kororua-u. 
5. sz. 

BENTLAKÓ mindenesnek fiatal lányt 
felveszek. Bécsi-körut 14, Csányi. 

BEJÁRÓNŐNEK elmennék. Bakóné, 
Korona-u. 4. fszt. 

I A D Á S - V É T E L I 

SINGER női varrógép (keveset hasz-
nált) és 3 + l-es Standard rádió eladó. 
Kossuth Lajos-sugárút 23 fszt. 9. 

KÖNNYŰ igáslovat megvételre ke-
fes, Községi Élelmiszerüzem. 

ÍRÓASZTAL nagy, massziv, szabó-
nak is alkalmas, oicsó áron eladó. Puica 
utca 7. 

EGY gramofonos rádió eladó. Ugyan-, 
ott kétszobás belvárosi lakást elcserél-
nék egyszoba-konyhásért Rókuson. Is-
tállót keresünk bérbe. Margit-utca 22a. 
földszint, 3. ajtó. 

RÁDIÓK 2+l-esek, 3 +l-es szuperek 
alkalmi ároni eladók. Rádióüzlet, Szent-
háromság-utcai 15. 

EGY jóállapotban levő gyetmek-
sportkocsi és egy nikkelezett korcsolya 
e.adó. Hon véd-, ér 8, földszint 8. dél-
után 5-től 8-ig. 

I L A K Á S I 

EGY Röslci'-igyártmányu pianino és 
egy Siniger-varrógép eladó. Fodor-utca 
38, I. emelet 4, KocsiséknáL 

Olcsó rádlővásár! Már 80 forint-
tól, csövek, alkatrészek potomáron. 
Amatőrbolt, Dám-utca* 

Eladó egy 4 éves hasas fejős-
tehén, ugyanott 2 darab 2 éves já-
romba járó szép tinó. Somogyítelep 
II. utca 52. 

Vajgyékényt, kukaricafevelet (csu-
héj) és fűzfavesszőt mánden mennyi-
ségben állandóan vásárol Szeged vá-
ros háziipari foglalkoztató üzeme, 
Szentgyörgy-tér, Tunyolghy gimná-
zium. : 

BELYEGGYÜJTEMENYT, töm«gtró 
lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatbeat 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29, foga-
dalmi templomnál. 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. 

Teherautó uagyralcterüJietü, 1V« 
tonnás Shevrolet eladó. Kalmár, Tisza 
Lajos-körut 71., emelet. 

AUTÓ-külsőt 17 colosat, keresek 
megvételre. Maros-u. 28, 

GYAKORLÓ pianinó olcsón.' eladó 
Petőfi Sándor-sugárut 13. Megtekinthe-
tő kettőtől négyig. 

BÉKEBELI anyagból készült háló-
szobabutorokban nagy választék Spitzer 
Sándor asztalosmesternél, Margit-utca 
12 szám. 

EGY 32-es húsdaráló hentesnek is 
alkalmas, eladó. Csaba-u. 16 szám. 

EGY SHB motorkerékpár eladó. 
Földmives-utca 27 szám. 

PHILIPS világvevő modern rádió 
pénzért vagy szénért, tűzifáért eladó. 
Hétvezér-u. 33. em. 

NAGY ebédlőszönyeg eladó, vagy fá-
ért cserélhető. Tavasz és öthalom-utca 
5 sz. a. Nagyon kopogni. 

GYERMEKKOCSI (mély) eladó. Vá-i 
sárhelyi-sugárut 65. 

EGY fehér mély gyermekkocsi el-
adó. Nemestakács-u. 39. 

1 KÁLYBÁ. 2 öntött vaskályha, jó-
karban levők eladók. Alföldi-u. 9. 
Nyári József. 

FÉRFI télikabát perzsa gallérral ma-
gas alakra, kifogástalan állapotban el-
adó. Juhász Gyula-u. 6. I. e. 

UJ 42-es BÖRCSI7.MA egy pár, el-
adó, esetleg borért. Hajós-utca 17. 

YORKSHIÉR koca, kilenc malacával 
eladó. Algyői-ut, Farkas tanyában. 

PHILIPS 2+l-es hangos rádió alkal-
mi áron eladó Dugonics-tér 1, Favágó. 

GYERMEKÁGYAK kaphatók. Tóth 
asztalos, Petőfi Sándor-sugárut 75. 

KÜLŐNBEJÁRATU bútorozott szofe* 
kiadó. Római-körut 21, I. emelet 8. a, 

SZOBA-KONYHÁS lakást keresek a 
belvárosban, vagy magánházat. Lelé-
pést vagy két évi lakbért fizetek. „Rög-
tön keli" jeligére. 

NÉGYSZOBÁS lakásom a Kárász-ut-
cában elcserélném Nagykörúton, belüli 
kettő szobásért. „Lakás csere" jeligére. 

KIADÓ 2 szoba ötszobés lakásból 
társbérletnek a város legszebb helyén. 
„Lakásmegosztás" jeligére. 

BÚTOROZOTT szoba kiadó. Honvéd-
tér 8. I. em. 1 ajtó. 

r K Ü L Ö N F É L E I 
* Pacsirta-utca 31. sz. alatti nagy, 
báltermem Szilveszterre, táncmulat-
ságokra, lakodalmakra bármikor díj-
talanul kiadó. Gád Eszter. 

NEVELŐNŐNEK ajánlkozik közép-
korú intelligens nő. Több nyelven be-
szél. Cim a kiadóban. 

OLCSÓBÉRÜ belvárosi üzlethelyisé-
gemet átadnám. „Január 1" jeligére a 
fei's.'dóbüii. 

OLCSÓ, kipróbált, kis tőkével előál-
lítható igen, fontos közszükségleti tö-
megcikk hazai és külföldi gyártásjogát 
eladnám. Cim a kiadóban. 

PÉNTEKEN a vásárhelyi vonatból 
bőröndöm eltűnt. Legalább az hatalmait 
kérem vissza. Fejes, Hétvezér-u. 7. 

BELVÁROSBAN üzlethelyiség, gáz, 
villany bent, kiadó. „Műhelynek is al-
kalmas" jeligére. 

TISZTA fekete pulikutya elveszett. 
Nyomravezető illő jutalmat kap. Rácz-
né, Kölcsey-u. 7. 

KATONA Lászlónó gyorsíró- és gép-
írói skolájában (Kölcsey-u. 10.) új tan-
folyamok kezdődnek. 

27 éves dolgozó leány ezúton keresi 
— ismeretség hiányában — azt a ko-
moly fiatalembert, akivel megoszthatná 
egyedüllétét. Választ a kiadóba „Szo-
morú az egyedüllét" jeligére. 

CSISZÁR Lajos órás, ékszerész. —' 
Aranyékszert, ezüstöt veszek. Javítások 
felelősséggel Kölcsey-utca 2. 

ELADÓ Ingatlanát és vételi szánd*' 
kát jelentse be a Halász Ingatlanirodá-
nak (Klauzál-tér 8.) úgyszintén a búto-
rozott szobáját és lakásbérleti szánd*® 
kát ls. 

a—m .1 ,hiiiiiiiii,hij.jmj,iiii 11, « « i — W i 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOl 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ ^ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerktota 

tőség (este 8 órától): 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utet I 

Telefon: 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMH8 


