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Januárban uj magyar-csehszlovák tárgyalások 
indulnak meg 

L A csehek a legdurvábban szegték meg a lakosságcsere egyezményt 
Az egyezmény nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket 

(Békéscsaba, december 30.) Gyön-
)János4 ügyminiszter vasár-

"ttap rövid külpolitikai beszámolót 
mondott Békéscsabán. A magyar kül-
ügyminiszternek a m agyar—csehszlo-
vák viszonyról tett kijetentései mély 
benyomást tettek a hallgatóságra. Mi 

mondotta — 14—15.000 szlovák 
?oronkivüli á'telepítésébe egyeztünk 

bele. A csehszlovák kormány a köz-
jnunkarendelettel. a szlovákiai ma-
gyarság széttelepitfesét kezdte meg. 
Bár az -igénybevétel a csehszlovák 
törvény szerint csak egy évre szól, 
a családostól elhurcolt magyarok há-
zaiba szlovák telepesek ültek be. 
Minthogy ez a deportálással egyenlő 
elbánás az 1946 "elején megkötött 

lakosságcsere egyezmény legdurvább 
megszegése, mi a magyarországi 
szlovákok áttelepítését megszüntet-
tük. A csehszlovák kormány azt tart-
ja, hogy a'lakosságcsere egyezmény 
nem kielégítő, mert nem váltotta be 
a hozzáfűzött-reményeket. Január hó-
napban uj magyar—csehszlovák tár-
gyalások indulnak meg. 

A Magyar Kommunista Párt hároméves 
gazdasági terve a párthözi értekezlet előtt 

A párthözi értekezlet január elején ismét megkezdi 
tanácskozásait — Gazdasági és politikai kérdések 

egyidejűleg kerülnek megbeszélésre 
(Budapest, december 30.) Budapesti 

^lapértesülés szerint a baloldali blokk 
'-és a Kisgazdapárt tárgyalásai való-
színűleg már az újév első hetében 
folytatódnak, A pártközi megbeszé-
lés napirendjén ismét gazdasági kér-
dések szerepelnek!, felsősorban az 
MKP által nyilvánosságira hozott 3 

éves nemzetgazdasági terv megvita-
tása fes a koalíciós pártok ez irányú 
elgondolásainak összeegyeztetése. 
Természetesen a gazd|a)sá(g|* Ijferöéeek 
elválaszthatatlanok a politikai kérdé-
sektől és igy az értekezleten a 3 éve3 
terv megvalósításának politikai elő-

> feltételei is szóba' kerülnek. 

9 Szovjetunió követeli a leszerelési tervezet 
gyakorlati javaslatainak elkészítését 

tkromiko levélben jelentette be a Szovjetunió követeléseit 
Nemzetközi ellenőrzést követel a leszerelésben a'Szovjetunió 

(Lakesuccess, december 30.) Gro-
iniko, a biztonsági tanács szovjet 
tagja az Egyesült Nemzetek szei> 
veze'e főtitkárához intézettt levelé-
ben azt javasolja, hogy a biztonsági 

1 apacs létesítsen külön bizottságot 
azzal a feladattal, hogy az Egyesült 
Nemzetek közgyűlése által a közel-
múltban elfogadott leszerelési terve-
zet gyakorlati megvalósításával fog-
lalkozzék. Gromiko a Szovjet nevé-

ben azt indítványozta1, hogy ez a bi-
zottság egy-két hónapon belül, de 3 
hónapnál ne hosszabb idő .alatt, ké-
szítse elő a leszerelési tervezettel 
kapcsolatos gyakorlati javaslatait. Az 
indítvány hangsúlyozza, hogy a biz-
tonsági tanácsnak meg kell valósí-
tania a nepizetközi ellenőrzést, ameiy 
biz'ositja a fegyveres létszámcsök-
kentését. ; ! j 

Háromezer vagon fái utaltak ki 
Szegednek 

a 

Dénes Leó elvtárs közbenjárására egyelőre biztosítva van 
a közmunka folyamatossága 

Szeged, december 30.) Jelentettük, 
aogy Dénes Leó elvtárs, polgármester 
•dr. Pálfy György főispánnal hétfőn Bu-
dapestre utazott, hogy különböző fontos 
szegedi kérdéseket tárgyaljon meg a 
•ninisztériumokban és egyéb illetékes 
helyen. Az esti órákban érkeztek visz-
sza Budapestről, cahol egész aep ezeket 
az ügyeket intézték. A közmunkák el-
végzéséhez szükséges pénzösszeg kiuta-
lása érdekében hosszas tárgyalást foly-
tattak Mistéth Endre újjáépítési minisz-
terrel és dr. Halmai miniszteri tanácsos-
sal. Sikerült nagynehezeiT kiharcolni 
annyi pénzösszeget, amennyi egyelőre 
két-három hétre biztosítja a közmun-
kák továbbfolytatását és a szükitett ke-
retek között a munkanélküliek számá-

rnak lényeges csökkentését. 
Mistéth ufjáépitési miniszternek meg-

•smbfették a" szegedi hid felépítésének 

fontosságát s ugyancsak ebben az ügy-
ben Gerő Ernő élvtárs, közlekedésügyi 
miniszterrel is tárgyaltak. Dénes Leó 
elvtárs polgármester külön is feltárta, 
hogy milyen nagy kárt jelent Szeged-
nek, ha hid nélkül marad, mert ez tel-
jesen megbénítja a város gazdasági 
életét, hiszen ezzel nemcsak Újszeged-
től szakadna el, hanem elveszti össze-
köttetését Jugoszlávia és Románia felé 
is. Ezenkívül a városi közmunkák szem-
pontjából is igen nagyjelentőségű lenne 
a hídépítés megkezdése. Mindezek te-
zonyitására egy vasúti vázlatot is mu-
tattak be, amely feltárja a szegedi vas-
üti hid nagy fontosságát. Mindkét mi-
niszter nagy megértéssel fogadta az elő-
terjesztéseket, a legmesszebbmenő tá-
mogatásukat ígérték meg erre vonatko-
zóan. 

A főispán és a „polgármester buda-

pesti utjának igen fontos része volt a 
város faellátásának biztosítására tör-
tént_ tárgyalások. A hétfői miniszterta-
nács megakadályozta őket ugyan ab-
ban, hogy erre vonatkozóan mindegyik 
illetékes miniszterrel tárgyaljanak, de 
közben járásul; igy is szép eredményre 
vezetett. Barla Ervin földművelésügyi 
minisztert tanácsosnak, az erdőügyek 
vezetőjének tárták fel Szeged tűzifa el-
látásának kétségbeejtő helyzetét. Barla 
nyomban megígérte háromezer vagon 
fa kiutalását mégpedig olymódon, hogy 
január 8-ára az összes erdöigazgatóságo 
kat. értekezletre hivják össze. Ezen az 
értekezleten végzik szómba a meglevő 
készleteket és ennek alapján elsőnek 
Szegedet látják el tűzifával. Ehhez a 
famennyiséghey; azonbani a városnak 
400 ezer forintot kell összeszednie. Ha 
ezt le tudja- a város fizetni, okkor he-' 
tenkint 400 vagon fát szállítanak le, 
úgyhogy február végéig az egész meny-
nyiséget megkaphatja JSzeged. Ha még-
sem sikerülne ennyi pénzt összeszedni, 
akkor csak 200 vagont küldenek le, ösz-
szesen 200 ezer forint értékben. Roch-
nitz, a MALERT igazgatója már át is 
vette az erre vonatkozó utasítást és 
megígérte, hqgy körülbelül január 15-től 
megkezdik a szállítást. Az akció lebo-
nyolításával Szegeden a Községi Élel-
miszerüzemet bizza meg a város. 

Addig is azonban,- amig ezt az akciót 
sikerül lebonyolítani, Rochnitz igaz-
gató érintkezésbe lépett Konti putnoki 
erdőigazgatoval, hogy 200 vagon tűzi-
fát azonnal indítsanak útba Szegedre. 
Ez a mennyiség előreláthatóan néhány 
napon belül megérkezik. Ugyancsak si-
került kijárni, hogymezenkidül még 200 
vagont küldjenek néhány napon belül 
a guti fatermelők munkaközösségétől. A 
fakérdés lebonyolítására egyébként a 
város a mai napra értekezletet hívott 
össze és ezen a Községi Élelmiszerüzem 
irányításával a szegedi fakereskedőkka] 
beszélik meg a szükséges- tennivalókat 
és az érkező fa 'elosztását. 

A- város közellátása szempontjából 
is értékes sikert értek el Budapesten. 
A közellátási kormányzat ugyanis 400 
sertés vágására adott engedélyt. Ez a 
zsirellátás szempontjáhól igen nagy 
eredménynek tekinthető. 

Szovleifllm készült 
M a g y a r o r s z á g r ó l 

(Moszkva, december 30+A központi 
híradó befejezte „Magyarország" cimü 
filmjét, amelynél nagy . mértéieben, 
használt fel magyar és német felvéte-
leket. Az első rész Magyarország múlt-
jával foglalkozik, a második részi a 
szovjet hadsereg magyarországi hadmü-

KHeteit mutatja be, főként a Budapes-
n vivott harcokat. Befejezésül látha-

tó a magyar főváros helyreállítása. A 
film utolsó része a szabad, demokrati-
kus Magyarországon játszódik le. 

Sztálin távirata ^ 
a köztársasági elnökhöz 
(Budapest, december 30.) Mint a 

MTI jelenti: Sztálin generalisszi-
musz a következő táviratokat küldte: 

»Tildy Zoltán urnák, a magyar köz-
társaság elnökének, Budapest. 

Fogadja Elnök ur a magyar nem-
zet és a maga nevében születésna-
pom alkalmával küldött üdvözletéért 
és jókívánságaiért köszönetemet. 
Sztálin.« 

xNagy Ferenc miniszterelnök urnák, 
Budapest. ; 1 

Kérem fogadja Ön és a magyar 
kormány köszönetemet a születésna-
pom alkalmával küldött üdvözletért 
és jókívánságokért. Sztálin.« • 

Rémhírek Lipót király 
visszatéréséről 

(Brüsszel, december- 30.) Brüsszelbe® 
nem adnak hitelt annak a külföldi, hír-
nek, amely szerint Lipót király állító-
lag titokban elutazott Svájcból és Bel-
giumba utazott. 

• • ••••••••••fc . . v 

Ausztriában letartóztatták . 
a legnagyobb háborút bűnösök 

egyikét % 
(Budapest, december 30.) Budapesti 

lapértesülés szerint dr. Menyeiét, a leg-
nagyobb háborús bűnösök, egyikét, az 
auschwitz-birkenaui SS-főorvost, aki 
százezreket küldött gázkamrába, letar-
tóztatták Ausztriában. • 

Dr. Mengele, a magyarországi de-
portáltakat irtotta kí, értesülésünk sze-
rint lépések történtele, hogy dr. Menge-
lét adják ki Magyarországnak, hogy itt 
Vonják, felelősségre. -

Körözi a rendőrség 
Dalnoki Veres Lajosi 
(Budapest, december 30.) A magyar 

államrendőrség budapesti főkapitánysá-
gának vezetője az alábbi hirdetményt 
bocsátotta ki: 

A demokratikus államrend és a köz-
társaság büntetőjogi védelméről szóló 
1946. évi VII. tc. első szakaszába ütköző 
bűntett elkövetésével alaposan gyanú-
sított Dalnoki Veres Lajos nyugállomá-
nyú vezérezredes országos körözését el-
rendeltem. Arca kerekded, szeme sö-
tétbarna, haja őszülő, kopaszodó, baju-
sza nyírott, kb. 170 cm magas, különps 
ismertető jele: egyik lábára szemmel-
láthatóan sántit. Dálnoki Veres Lajós 
nyugállományú vezérezredes országos 
körözépét azért rendeltem el, mert a 
körözettéte'li utasítás végrehajtása előtt 
arról tudomást szerezvén, megszökött. 
Felhivom a magyar közársaság minden 
polgárát, hogy nevezett kézrekeritésében 
működjék közre. Mindenki, aki Dálnoki 
Veres Lajost 1946 december 26 óta lát-
ta, tartózkodási helyéről tudott, vagy 
jelenlegi tartózkodási helyét ismeri, a 
magyar államrendőrség államvédelmi 
osztályának Budapest, VT. Andrássy-ut 
60, személyesen jelentse be, vaigy a 
121-710. sz. távbeszélő utján jelentse. 

A z üzletek ul zárórája 
(Szeged, december 30.) A polgármes-

ter az illetékes tényezők meghallgatása 
után január 1-i kezdettel ismét szabá-
lyozta az üzletek záróráját, 

Az uj zárórarendelet -a következő r-
éleImiszer-, fa- és tüzelőanyag kereske-
dők 7-től délutáni 4i óráig, szombaton 
74ől délután 5 óráig. Egyéb üzletek fél 
8-tól délután 4 óráig'. Virágüzletek fél 
8-tól délután- 6-ig. Nagykereskedők fél 
8-tól 3-ig, szombaton fél 8-tól délután 
2 óráig kötelesek nyitvá tartani. 

A kereskedők kötelesek az alkalma-
zottaknak ebédidőt* biztosítani. 
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Beszámoló 
a Magyar Kommunista Párt 

Belváros It. pusztamérgest 
falujárásáról 

% (Szeged, december 30.) Az MKP Bel-
, város II. pártszervezet Láng Károly 

titkár vezetésévet s a Vizmütelep kom-
munista munkásai Kókai János irányi-
lásával vasárnap ismét' Pusztamérges 
községet keresték fel. Orvos, jogi ta-
nácsadó, heggesztők, bádogosok, lakato-
sok, cipészek siettek munkájúkkal ségi-
teni s könnyíteni a falu szegénysorsu 
lakosságán. Megérkezéskor a Sándor 
vendéglőben összehordott rossz cipők, 
lábasok, gazdaságig szerszámok mulat-
ták, hogy már. előre várták a kommu-
nista dolgozókat. A községházári dr. 
Rózisa Andor OTI-főorvos tartott ingye-
nes orvosi kezelést, a súlyos betegeket 
pedig lakásukon kereste fel. A közigaz-
gatási tanácsadást Kiss Andor, az adó-
hivatal vezetője végezte. Amig a mun-
kások, dolgoztak, a Belváros II. agitá-
ciós gárdája kereste fel otthonukban a 
falu lákosságát, hogy panaszaikat, ba-
jaikat meghallgassák s a 12 órakor tar-
tandó gyűlésre személyesen is meghív-
ják őket. A szegénysorsu lakosság kö-

• zö.tt pagyoh sok panasz merült fel az 
UNRRA-csomagok igazságtalan elosz-
tása iriiatt Az ÜNRRA-csorriagok elosz-
tásával a- helybeli tanitót, a bírót, áz 
apácákat és Mfilnár Józsefet bízták 
meg. S igy megtörtént az, hftgy Bálint 
Járíbs szegény földműves, aki négyhó-
napja suíyos győmorfekélybín fekszik, 
hét apró (gyermeke van, nem kapott az 
adományból semmit. Nem kapott Ta-
nács Szilveszter sem, akinek három 
gyermeke van, ruha nélkül szalmán 
fekszik és sok szegény, aki nagyon rá 
lett volna utalva. De Pusztamérgesen 
csak, az tudott UNRRA-csomaghoz jut-
ni, aití' a zárdai iskolába járatja gyer-
mekét és nem szn-eti a demokráciát. 
Igy kapott VeSzelovszki rőföskereskedő 
is búndáti és sokán nagy csomagokat, 
afeUc érre nem voltak ráutalva. Más té-
reiysincá minden rendben. A szószékről 
a' karácsonyi mise alkalmával csendes 
utalás történt arra, mintha itt rabló-
bandák garázdálkodnának és ezt nem ••• 
spekulánsokra értette a prédikáló 
aki a szószékről hangoztatja, hogy kö-
zöttünk járnak azok, akik Krisztust 
megfeszitfitték. 

Béli 12 órakor nagy érdeklődés mel-
lett tartóttá meg Kövi Béla elvtárs, a 
nagyszegedi végrehajtó bizottság tagja 
beszámolóját az ország gazdasági, bel-
és külpolitikai helyzetéről. A mindvé-
gig érdekes beszámolót a' hallgatóság 
nagy megértéssel fogadta. Sötét lett, 
mire a munkások munkájukat befejez-
ték s azzöl az érzéssel jött el az MKP 
Belváros II. Pusztamérgesről, hogy is-
mét jó munkát Végzett. 

(Junffné) 

Léleklátó csod«f 
grafológus 

MINDENT MEGMOND. 
Távollevő személyekről is. 

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

Kői tsey-n. 10.. I emelet. 6. aító 

Nyugatra hurcolt javainkból 
ujabb értékes szállítmány érkezett haza 

M e z 0 g a z d s s é g » i g é p b e r e n d e z é s e k é r k e z t e k v i s s z a 
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(Budapest, december 30.) Nyugatra 
hurcolt javainkból az utóbbi napikban 
ujabb értékes szállítmányok érkeztek 
haza. 

Ausztria amerikai megszállási öve-
zötéből a mezőgazdasági ipari kísérlett 
intézet valamennyi gépe és teljes labo-
ratóriumi- felszerelése, Ausztria francia 
megszállási övezetéből pedig a magyar-
óvári rijkiséfleti intézetnek ugyancsak 
teljes gépi és laboratóriumi felszerelése 

érkezett meg, Ausztria szovjet megszál-
lási övezetéből ipari , termelésünkre 
rendkívül 'fontos gépek- és, nyersanyagok 
érkeztek haflt. összesen! 32 vagonnál. 

A szovjet hatóságok ezeknek haza-
szállításánál is riíésszemeriően' támogat-
ták a bécsi magyar visszaszolgáltatási 
bizottság munkáját. Végül az úgyneve-
zett aranyvonaton elhurcolt értékek kö-
zül is most került hazaszállításra egy 
kisebb részlet. 

Bodócsi ur megjeleni a tárgyaláson, 
az iratok nem 

Et kelleti halasztani a gázgyár ellent árdrágítást per tárgya 
lását az uzsorabir^ságon 

(Szeged, december 30.) Beszámoltunk 
már arról, hogy az ígazságügyminiszté-
rium felkérette a szegedi államügyész-
ségről a szegedi gázgyár ellen árdrági 
tási ügyben készített vádiratot. Dr. Me-
csér József főálíamügyész azzal a kére-
lemmel küldte meg az^ijratokat, hogy 
azokat mielőbb küldjék visfcza, ho'gy a-
tángya-lás megtartható legyen. A Dél-
magyarországban rácmutattunk annak-
idején arra i-s, hogy az ügy hátterében 
a vádlott keze látszik dolgozni, mert 
BpdócSi István igazgató -Budapesten 
kollégái előtt, kijelentette, hogy félkéz-
zel elintézi a dolgot. Időközben elérke-
zett a kitűzött tárgyalás időpontja és 
Bodócsi István ^zemmelláthatóan vidá-
man ült a vádlottak padjára. Ez a „pre-
cíz" és cinikus ur, noha jól tudta, hogy 

az iratok az ő közbenjárására a minisz-
tériumban hevernék, mégis leutazott 
Szegedre és álszefi/t arccal jelentkezett 
a bíróságnál. Természetes, hogy tár-
gyalás elején dr. Mecsér József főálíam-
ügyész azonnal kérte a tárgyalás elna-
polását. Linzer tanácselnök nem tehetett 
egyebet, mint a tárgyalást elnapolta. 
Az elnapolás előtt azonban^ a szakértő-
ként jelenlevő Pál Armand, a Szikra-
gyufagyár igazgatója szakértői esküt 
tett. " ' 

Ezekután kíváncsian várjuk, Bodó-
csi ur keze meddig ér. Sikerül-e való-
ban elsüllyesztenie az ügyet az ig-azság-
ügyminisztériumban? Mi résen leszünk 
és követeljük az árcLrágitási ügy mi-
előbbi letárgyalását. 

A „ v á l o g a t o t t " n é p b í r é s é g i tanács 
i e l m e n t o M e a fasiszta Kersch ü g y v é d e t 
- •faiv ^éíatot fi^ruiitó a népbirús , 

é s népbiró cserék miatti 

Távolítsák et a Iasis2tamentő vezetpket és népbirákat! 

Vidám Szilveszter-estet rendezek és 
botdog újévet kivánok kedves ven-

dégeimnek és barátaimnak 
Pusztaszeri Puzstn Miklós 

vendéglős és családja, R ó m a l - k S r n t 3 1 . 

(Szeged, december 30.) Hogy 5 
fasizmus és reakció mire képes a nép-
biróság berkeiben is, hűen mutatta a 
dr. K-ersch Ferenc elleni népellenes 
bünügy hétfőre kitűzött tárgyalása 
körüli manőver. A mult hét szom-
batján hirt adtunk arról, hogy dr. 
Kersch ügyét dr. Kiss- Dezső ta-
nácsyézetővel tárgyalja a népbiróság, 
mégis, a törvényszék elnökének távol-
létében titokzatos kezek már szom-
baton is próbálkoztak, végül vasár-
nap sikerrel elvették dr. Kisstől az 

! ügyet és Kozma tanácsvezetőt bízták 
meg az ügy levezetésével. Távol áll 

I tőlünk Kozma személyét bántó ten-
denciával kifogásolni, de ezzel szem-

jben közfudomásu, hogy Kiss tanács-
vezető erélyes, céltudatos és abszo-
lút demokratikus szellemű működését 
rettegve emlegetik ugy a vádlottak, 
mint a,védők. Hétfőre más megle-
petés is érte az érdeklődőket. A meg-

SZÉCHENYI 
FILMSZÍNHÁZ 

s z e g e d 
TELEFON: 4tó. 

Szilveszteri ,és újévi műsorunk: 
A legújabb .amerikai vígjáték 
la 0 • £ « 

Főszereplők: CAROLA LOMBARD 
és WILLIAM POWELL 

Azonkívül: HÍRADÓ 
Kedden, Szilveszter napján az elő-
adások 4, 6 és 8 órakor kezdődnek. 

Január 2-től 
a NAGY PÉTER cimü monumentá-

lis film második része: 

D i a d a l m a s Péter 
L í- A Ílgöző, hatalmas filmalkotás 

* Azonkívül: HÍRADÓ 

nem csodálkoztunk a vádlott és tanuk 
Szájába adott kérdéseken, legfeljebb a 
védőügyvéd nevében hirlapitág mon-
dunk köszönetet munkája körfhyité-
séérí. A közvélemény tájékoztatására 
csupán azt közöljük még, hogy a ki-
hallgatott tanuk mind terhelőén val-
lottak, dr. Polőnyi 'Jenő vezető jiép-
ügyész kemény vádbeszédben muta-
tott rá a vádlott bűnösségére és a 
NOT által visszaküldött felmentő ité-
let indokolásának kritikájára és jő 
félórás tanácskozás után kihirdette 
Kozma tanácsvezető a felmentő Íté-
letet, amelynek indokolását részben 
közöljük: »A Vádlott előadása és a 
tanuk vallomása álapján (?) tényként 
állapította meg a népbiróság, hogy a 
jelentéseket a vádlott irta, de nem a 
saját, hanem a kamara elgondolása 
alapján, ((idézzük a vádlott idevonat-
kozó szószerinti vallomását: »Éji szer-
kesztettem a jelentésekefe) Tényként 

a közismerten »jószivü« ötöstanács 
népbirái váltották fel. Ezekután már 

K O R Z O M O Z I Teleion 
624. 

Szilveszter napján 4—6 és 8, 
Újévkor V24—V46 és 7 órakort 

Tomboló kacagások, derű, 
jókedv és végnélküli nevetések 
líóti Károly legsikerültebb lca-

tonavigjátékán 

Csáké és kalap 
Simor Erzsi, Vaszary Piri, Kiss 

Manyi,' 

szokott Kiss-tanács népbiráából kettőt ; állapítja meg a népbiróság, hogy a 
! zsidó ügyvédeket április 28-án z&r-
j fák ki az ügyvédi kamarából, holott, 
'ezt május 31-ig kellett voína, de 
1 nincs bizonyíték, hogy ez a vádlott 
I iniciatavájára történt. (6 tanúvallo-
más.) Tényként állapítja meg to-
vábbá, hogy dr. Lóránt Lászlóval 
Lszemben hasznáji&a ,azt a kitételt: 
»Nekem az az álláspontom, hogy ez-
zel a megszégyenítő bélyeggel nem 
járhatnak zsidó ügyvédek tárgya-
lásra* — de ezzel bűncselekményt 
nem követett el, végül az évi jelen-
tésben írtakkal jogos kritikát gyako-
rolt s ebből nem az következik, hogy 
a fasizmust képzelte, vagy.jövendölte 
államrendszernek, igy ezen vádpont 
alól is fel kellett menteni. Nem is az-
/£}- volt vádolva, hogy fasiszta állam-
rendszert kívánt, csupán azzal, hogy 
annak szolgálatában állt. 

Ennyit az ügyről s ezekután vizs-
gálatot követelünk a népbiróságon 

Csortos, Bilicsy és Pethes fősze 
replésével. 

Azonkívül pompás bevezető műsor é; 
HÍRADÓ _Ji kinek a keze játszott közre, hogy tá-

w 0 

helyett kiváló minőségű 

F E E u 0 L I{< fahéipótió 
nagykereskedőknek is ere-
deti gyári árb?n 

M.-u. 3. — Kárász u. 10 

nácsvezető csere történt a vádlott ér-
dékébgn. Itt már nem a Kersch-ügy-
ről, hanem a népbiróság tisztaságú-, 
ba vefett és megrendült bi/térnünk 
visszaállításáról van szó. Aki fasiszta 
érzelmű, az tűnjön el a népbirásko-
dás színteréről és adja át a helyét 
arra érdemes demokratáiknak. Ez vo-
natkozik arra, aki a tanácsvezetőóse-
rét keresztülvitte és vonatkozik az 
összes népbirák'ra, akik a felmentő 
Délet érdekében tanácsot cseréltek. 

/ zilveszter-est 
RAFFAY étterem R H r r A 1 és kávéház 

I r e a e B a r r y slepp- és balett-tánsösfll 
F á b y G y ö r g y kabarékoirIkns 
Á b r a h á m A n t a l énekel 

C i g á n y z e n e . T á n c . Jazz . . . 

A Munkásszövetkezet 
megdönti a Sz. K. U . ragalmait 

(Szeged, december 30.) A Szegedi 
Kis Újság néhány nappal ezelőtt egé-
szen indckoláflah és igaztalan támadást 
fhtézett a Munkásszövét-kezet ellei:. Áz-
zál rágalmazta a -Szegedi Kis Újság 
Munkásszövetkezeteí, hogy befizetése-
ket fogadott el. liáztartási szénre és., a 
befizetett összegen nem 'szénét vásá-
rolt, hanem azt más üzleti vállalkozá-
sokra használja fel. 

.Időközben a Munkásszövetkezet bi-
zonyítékokat szerzett, hogy a befizetett, 
összeget nem tartotta meg, hanem azt 
befizette és a bányák nem szállítanak 
szenet. Bizonyítékait a Szegedi Kis Új-
ság szerkesztőségériek is beküldte • & 
Munkásszövetkezet, a Szegedi Kis Új-
ság „tárgyilagosságára" 'jellemző, hogy 
„természetesen" nem adott elégtételt a 
dolgozók intézményének, mert , nem 
igazságkeresés volt a célja az újságnak, 
hanem a minden áron ártani akarás. A 
közvélemény tárgyilagos tájékoztatása 
érdekében szükségesnek! tartjuk," hogy 
a Magyar Állami Szénbányák' Rt. íéve-
lét, melyet a szénügyben a MunkSsszö-
vetkezethez juttattak, leközöljük.. 

Munkásszpvetkezet Szeged. Mult hó 
7-iki és 16-iki b. leveleik együttes eH-n-
tűzésében értesítjük t. Cimet, hogy & 
Fodor, Klonkay, Fodor cégen keresztül 
korábban lefizetett szénmennyiség szál-
lítását a mindenkori termelési és ázál-
Jitlási lehetőségektől függően igyekezni 
fogunk teljesíteni. Sajrios, háztartasi 
szénben oly jelentékeny, hátralékaink 
vannak, hogy azok elszállítása csak fo-
lyama toss.n történhet meg, miért is kér-
nünk' kell szives türelmét. Tisztelettel: 

Magyar Állami Szénbányák Rt. 

S Próféta-étteremben 
m ű s o r o s 

Szilveszter-est 
és a iéiekláto csoda grafo-
lógus jövendölése 1 9 4 7 - r e . 

Vad-
é s 

házi 

és 

n y u l b ő r t 

legmagasabb árban vásárol 
Bozóky 

Valéria-tér 4. Telefon: 773. 
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í r e k 
n a p g r k n d 

. KEDD, december 31. 
^essweti Sz inhiz: Este 8 órakor 

Leányvásár és Szilveszteri kebaré 
Ssétbesf! Fí!at«T;nhás j 4, 6 é8 8 

érakor Finom família. 
lelvárési Mozi: 4, ű és 8 órakor 

Ignác, az ezred kedtence. 
Korzó Mozi: 4, 6 és 7 órakor Csáké 

és kalap. 
Kamara Bábjáték (Piarista gimná-

zium) délután 4 órakor János viiéz. 
Muzeum zárva. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9—l-ig. 
Egyetemi könyvtár ryitva 9—1 ig. 

' SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTARAK: 

Lednaínger Pál Horváth M. u. 9, Les-
feó Vilmos Újszeged, Vedres u.. Pósa 
Balázs ^Kálvária u. 17., „Szent István" 
gyógyszertár, K. Ticfty Béla Mátyás-tér, 
Alsóváros. Selmeczy Béla Somogyitelep 
IJC. u. 489. 

—noo— * 
— ídfíjárásielentés. Várható idő-

járás a következő 24 órára: Gyenge 
szél, borns, ködös idő, helyenként 
kisebb hava/á-L A hőmérséklet alig1 

változik. 
— Újévi ridtoszózat. A iráőúóbanl 

kedden órakor Nagy Ferenc mi-
jflSsfetéretoök mondva el' köszöntőiét, 
január 1-éh nedig 21.30 órákor Tildy 
Zoltán köztársasági elnök beszél. 

— Szilveszter-est az Uíságirőolt-
fooaiban. A Széped! Újságírók és Mű-
vészek Otthonának mai Szilveszter-
estje az előjelek szerint rendkívül 
sikeresnek ifiérkeztk. A jegyek elő-
vételben olto^vtat- és iigy az Otthon 
aagysyabás u és nívós programja telt 
ház. eíött folyik le, A .műsor első ré-
szét Gáti Pál színművész konferálja, 
A mi kis városunk' szatíráját a szerző 
at. Fnvedv Kárqlv szerkesztő, 12 óra-
kor Benkő Miklós a Nemzeti Szín-
ház művésze búcsúzik az óftztendő-
töl az uiat pedig Zentai Anna mű-
vésznő köszöréi Magyar László Szer-
kesztő verseivel. Az Otthon vezető-
ség® ezúton közli a Szilveszter-est 
résztvevőivel, hogy az Otthon helyi-
ségeibe kizárólag jeggyel lehet be* 
Ifoni. A műsor este fél 10-kor kez-
dődik. 

— Havi bérletjegyeket ad ki a 
villamosvasút. A Szepédi Közúti Vas-
pálya RA tizlefvezetősége. értesíti a 
t. utazóközönséget, hogy 1947. január 
1-től kezdődően havi bérletjegyeket 
a<l fch A napi egyszeri oda és visz-
s»'u%zásrá legfeljebb két vonalra ér-
Vényes bérletjegy ára havi 30.— fo-
rint. A korlátlan számú utazásra az 

' egész hálózatra érvényes bérletjegy 
ára fényképes névre szóló havi 60.— 
forint, fénykén nélkül (átruházható) 
85.— forint. A bérletjegyeket a vil-
lamosvasút központi irodájában ad-
ják ki, hétköznanokon 10—13 óráig, a 
hónap 10. napjáig, vasárnapokon és 
ünnepnapokon is 10—12 óráig. Ez-
uJon 'értesíti a villamosvasút igazga-
tósága a menettérti jéggyei 'utazó-
kat, hogv j e g y e k ' a visszautazásra 
szombaton l w 12 órától érvényesek. 

— Looás a szegedi naftvál'ornásoii-
Kunczár Lajos csongrádi gazdasági 
tanító megőrzésre beadta ruhafélék-
ből áiliő csomagját a szegedi .nagy-
állomás irodáján. Mire azonbay vísz-
szament érte, addigira a körülbelül 15 
ezer forintot érő csomag eltűnt. 
Nyomban jelentette az esetet a rend-
őrséaefi és a bünügyi osztály nyo-
mozói hamarosan el is fogták a tet-
teseket. Kiderült, hogv az ott szol-
gálatot teljesítő Gábqr Mária 50 
öves tisztviselőnő vitte el, egv társ-

„- nőié segítségével. Gáiior Máriát őri® 
zetbe vették. A csomag majdnem tel-
jes egészében megkerült. 

l/edas Sára eíSadása 
(Szeged, december 30.) A Magyar-

Szovjet Művelődési Társaság felkérésé-
re dr. Vadas Sára miniszteri tanácsos 
január 5-én délután fél 5-kor a város-
háza közgyűlési termében előadást tart. 
Az előadás cime: Szociális gondoskodás 
u. Szovjetunióban. Az előadás iránt már 
előre olyan nagy érdeklődés nyilvánul 
meg, hogy a Szovjet-Magyar Művelő-
dési Társaság dísztermében tervezett 
előadás helye kicsinynek bizonyult és 
ezért az előadás színhelyét a városháza 
közgyűlési -termébe kellett áthelyezni. 

A szints és változatos előadás fel-
öleli a dolgozók szociális gondozását a 
házasságkötéstől egészen áz élet vé-
géig.. 

Az előadásom a társadalmi egyesüle-
tek és üzemek nagyszámban képvisel-
tetik magukat. 

—oOo— . 
— Betörés füszerfcereskedésbe. 

Megírtuk, hogy ördögh Ferencné 
Puskás-utoa 14. szám alatti füszerke-
reskedérébe ismeretlen, tettesek betör-
tek és 50 kiló cukrot, 6' kiló szalon-
cukrot, télikabátot, pálinkafélét e's 
•egyéb nagymennyiségű élelmiszer-fé-
lét vittek megukkal. A' szegedi rend-
őrség bünügyi osztályának sikerült 
elfognia a betörőt. Hegedűs Gyula 
gázgyári tisztviselő személyében. He-
gedűs beismerte a betörést kihallga-
tása során. Kiderült, hogy a topott 
holmik legnagvobh részét Lázár Ist-
vánné szegedi lakosnak ajándékozta, 
akinek' férje ma is a Csülagböriön la-
kóin. Kihallgatását egyelőre még to-
vábbfolytatják, majd átadják a sze-
gedi államügyészségnek. 

— Karácsonyfaünneoélv a Nemzeti 
Fegélyfrfl. A Nemzeti Segély szegedi 
szervezete december 26-án bensősé-
ges karácsonvfaünnepély keretében 
osztotta ki bölcsödéi' és napközi ott-

a' . jqon 
Suiisse és áz UNRkA adományából 
a svájci és amerikai gyermekek szere-
tefadoniánvát a magyar gyermekek-
nek. Ecsedi Gézámé a Nemzeti Segélv 
írt kársába névében szólott a második 
Szabad karácsony ünnepén a gyer-
mekekhez, kik örömtől sugárzó arccal 
vették át a szeretetcsomagokat és 
hangos zsibongás közepette fogyasz-
tották el á finom amerikai kakaóból 
készült uzrtMinát. 

— Az MKP rókusi pártszervezete 
Szilveszter-este 8 órai kezdettel párt-
helviségében tánccal egybekötött 
kul'irestet rendez, melvre szeretettel 
várják a párttagokat és vendégeket. 

:< Hangulatos Szilveszter-éjszaka 
Újszegeden a Tóth-nál, asztalrendélés 

— Házasság. Rakita István és Vigh 
Lili január 2-án házasságot kötnek'. 
(Minden külön értesítés helyett.) 

— Eljegyzés. Csáki Ilonka és Jer-
neá Sándor rendőr jegyesek. 

Ifj. Kovács Miklós és Kiss Rózsika 
iegyeselc. (Minden külön értesítés he-
lyett.) 1 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, szerető-
barátoknak', Ker. Utazók Egyesületé-
nek, MUSz szövetségnek, templom? 
énekkarnak, Szeri egylet vezetőségé-
nek, kik részvétüket fejezték ki fiam, 
öcsénk temetése alkalmából és mély-
séges fáidalmunkban osztoztak, fo-
gadják hálás köszönetünket, özv. Sa-
lamon Ignácné és gyermekei. 

— üzenet Moszkvából Szegedre. A 
moszkvai rádió utján Pálinkás János 
ü/en feleségének Szeged-Királvhalom. 
Jól érzi magát, egészséges, híreket 
vár hazulról a következő einire: 
Moszkva Krasznij K reszt Pocstovij 
fascsik 58/2. 

s z i n h a z • m ű v é s z é i 

A színház Szilvesztere 
Ma este a Nemzeti Színház kettős 

műsoros estje a Hungária-szállóban és 
a Leányvásár III. felvonásában. A né-
pes szereplőgárda művészei és a műsor 
összeállítása biztosit jók a Szil veszter-
esti szórakozni vágyó TOzönségnek vi-
dám átlépését az uj esztendőbe. Szebb-
nél-szebb dalok, színes táncok és ka-
cagtató kabaré- és villámtréfák tarkít-
ják a kaleidoszkopszerüen színesen per- tett a MAVAG magyarnóta-zenekara — 
gő miisort. Szondi Biri, Kőműves Erzsi, .amely a) kíséretet ellátta. — A zenekar 
Simándi József Kamarás Gyula, Nádas^tagjai, ha egyszerű fizikai munkások 
Tibor, Kozák László, Sugár Mihály, Ba-
kos Gyula, Káldor Jenő, Rajz János, 
Szikszay Viktória, Hamar Tibor, Fülöp 
Dóra, Bachcra János, Szabó Ágnes a 
szereplők, amihez nem is kell külön 
kommentárt fűzni. A Hungária-szálló 
első műsora fél 10 órakor kezdődik, a 
második műsorra éjfél után kerül a 
sor, mig a Leányvásár műsorral bőví-
tett- előadása 8 órakor kezdődik és éj-
fél utánig tart. 

A Parasztbecsület 
aj szereplőkkel 

A Parasztbecsület második szerep-
osztásában a zsúfolt .színházi nézőtér kö-
zönsége elégtétellel állapította meg, hogy 
zeneileg és játékbeliltg nem . második, 
csupán más garnitúrát kapott, amely 
annyira beleolvadt a rendezésben, fel-
állított egységbe, hogy összehasonlítá-
sokra nem kínálkozott alkalom. 

E r d é l y i Kató Luca néni szerepé-
ben finom érzékkel kiaknázta és fel-
színre hozta szólamának minden érté-
két és szépségéi. Bársonyosan meleg, 
mély hangjai érvényesültek különös-
képpen, 

H o r t h y Hilda Lolájában üde, szép 
mezzoszopránt ismertünk meg. Hangjá-
nak timbre-je, az a bizonyos mellék-
csengés, amely belső izzást ad az orgá-
numának, kvalitássá tette énekét. Láb 
ható játéltkészséggel párosulva Lolával 
igen jó alakítást nyújtott. 

Az előadás volt . a legjobb 
Paraszt becsű1' "nek. "A " ' ' AÁ*c 
szereit. . , . e l t e a> . 
S. P a p p Júlia, S i m á n d y, különösen 
jó formában voltak. S z a b a d i , a ki-
tűnő kórus és a nagy lendülettel diri-
gáló V á r a d y László, a szépen játszó 
aanekar, az operaszazon jelentős állomá-
sát jelentették. 

• A Parasztbecsület után ismételten 
nagy sikere volt B a r t ó k Fából fara-
gott királyfiának. 

Három műnké sdalárda 
bravúros szereplés e Szegeden 

Karácsony másnapján régeq. hallott 
Zenei cseni egének volt élvezője Szeged 
zenekedvelő közönsége. A Szegedi Alta-
lános Munkás Dalegylet és a Szegedi 
MEMOSz Dalkör hangversenyt rende-
zett a budapesti MÁVAG „Acélhang" 
Dalárda vendégszereplésével. A Tisza-
szálló nagytermét zsúfolásig! • megtöltő 
közönség lelkesen ünnepelte a magas-
szinvonalu és kivétel nélkül művészi él-
ményt nyújtó műsorszámokat, A mű-
sort az „Aeélhang" Dalárda nyitotta 
még a szövetségi jelige és a Marseillese 
eléneklésével. Az „Acélhang" műsorán 
szerepelt Kodály-Kölcsey: Huszt, Hal-
jnos-Ady: Isten harsonája és Bárdos L.: 
Igyunk áldomást. A legnagyobb sikert 
a karvezető Vásárhelyi Zoltán, a nagy-
hírű munkáskarnagy két saját szerze-
ményű munkáskórusát, Újjáépítési him-
nusz és a Munka harangszava. A kö-
zönség tomboló lelkesedéssel ünnepelte 
a .szerzőt Az Altalános Munkás Dalár-
da énekszámai közül legjobban tetszet-
tek: Petőfi-Hoffmann: Éji dala. Ákom: 
Magyar szerenádja és Bárdos L.: Dal-
egyvelege. Sok tapsot kapott a karve-
zető dr. £ndrődi Ferenc, aki ügyes kar-
vezetésével a lehető legművészibb tö-
kélyre emelte az előadott müveket. 

A MÉMOSz Dalkör számai közül 
Kodály-Ady: Felszállott a pává, Bár-
dos L.: Vidám dallamok és Kertész La-
jos; Munkás magyar indulója a közön-
ség tapsviharral ünnepelte a szerzőt'és 
nagyhírnevü kqpnesterét. 

A legnagyobb sikert a magyarnóta-
énekes^k, Bardócz Dénes rádióénekes 
—altit a közönség le sem akart enged-
ni a színpadról és a szegedi, közönség 
előtt jólismert és népszerű Heiszig Jó-
zsefné érték el. Külön meglepetést kel-

A MOZIK KEDDEN, 
SZILVESZTER NAPJÁN 

4,6 és 8 
ó r a k o r kezdik 
e l ő a d á s a i k a t 

LS, a leghíresebb budapesti cigányzené-
szekkel felveszik a versenyt. Külön cse-
mege volt Gáti Pálnak a Nemzeti Szín-
ház művészének szavalata, akinek nép-
szerűségénél csak a tudása és előadó-
készsége nagyobb. Pozsonyi Frigyes, az 
„Acélhang" tagja Petőfi: Bánk bán ci-
mü drámai költeményét adta elő meg-
győző liángon. 
c- Impozánsan hatott a befejező műsor-
szám, amikor a három dalárda — mint-
egy 180 dalos — közösen felvonulva, el-
énekelte az Internedionálót, ezzel is 
hitet téve a munkásosztályhoz való tar-
tozása mellett. Ezt a tényt különben 
is az egész műsor magán viselte. 

Az „Aeélhang". dalárdáról-nem lehet 
mondanivalónk, hiszen hatalmas hang-
erejével és kiforrott előadásmódjával 
az ország legelsői között van. Érré kü-
lön biztosíték 70 éves múltja és Vásár-
helyi Zoltán személye. 

A MÉMOSz Dalkör inkább tömegé-
vel és fegyelmezett magatartásává! tűnt 
ki. Kertész Lajos kezében jó helyei 
van a kórus. 

Az Altalános ezzel szemben finom 
előadásiRódjávai és tiszta intonálásávítl 
ért el sikert. 

Külön dicséret Heti az MKP és a 
SzoC. Dem. Párt rendezőinek ténykedé-
séé; mellyel a rendet és az előadás za-
vartalanságát biztosították. 

SZILVESZTERKOR'Tombácz 
étteremben szórako-
zunk. Pincesörözőben. 
Suki Dezső és cigány-
zenekara. Leveskülön-

legességek . 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon 
rokonoknak, isinerősöknek, szerető-, 
baráitoknak, Ker. Utazók Egyesületé-
nek, MUSz szövetségnek, templomi 
énekkarnak, Szeriegylet vezetőségé-
nek és mindazoknak, akik virágado-
mánnyal, személyesen vagy írásban fe-
jezték ki részvétüket a mi egyetlen 
Gyurikánk temetése alkalmából és 
mélységes fájdalmunkban osztoztak, 
fogadják hálás köszönetünket. Pitd-
ier Sándor és neje, menyasszonya 
Pálfí Zsuzsa. 

• -i- -
IMI Ili; 

MA ESTE D 9 r n . .>ét t«re isJ>en 
HANGULATA D a l O S S Jubás* és 
Konter-bettSs magyar nótákat énekelnek 

A Kommunista Párt Belváros I. szervezete (Berzsenyi-utca 
2 szám) 31-én este 8 órai kezdettel hangulatos szilveszteri 
„TARKA-EST"-et rendez. Jazz. Tánc reggelig. Tombola. Malac-
sorsolás. Disznótoros vacsora. 

HANGOS VOLT AZ UTCA 
tegnap a nagy nevető orkántól 

c. pompás katonai vígjáték elő-
adásai alatt. Frenetikus nevető 

orkánt váltott ki 
F E R N A N D E L 

az utolérhetetlen komikus eb-
ben az énekes, táncos, csupa.hu-
mor nagyszabású operettben. 

Másfél órás gondtalan derű 
és kacagás. 

h i r a d ó . 
Szilveszterkor 4, 6, 8 órakor 

Újév napján 3, 5, "7, 
köznapokon rendesen Vaá, V*6 

és 7 órakor. 
Pénztár délelőtt 11—12 és az előádá-

sok előtt! félórával. 
A legjobb szórakozást adjuk 

Szilveszter és újévre és boldog 
újévet ki?án a 

BELVÁROSI MOZI. 

I 
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« t h a r e f k 

Pártnapok a kerfiíatí 6a fiiemi 
m e r f e i e t t b b n 

December 31-én, kedden: 
Kisvasút, 2 óra,. Ferjési László 
Kotrótelep, 3 óra, Bari Dezső 
Hűtőház, 3 óra, Simovics Mihály 
Vasütforgalom, fél 6, Székelyhídi J., ' 
Városi kertészet, 4 óra, Erdős János 

Január 2, csütörtök: 
Város, 5 óra, Rónai Béla 
Vasút •Tisza p. u., 3 óra, Gyöngyösi J. 
Vasút rendező, 3 óra, Székelyhídi J. 
Gyufagyár, 3 óra, Varga Pál 
Ujszegedi kender, 2 óra, Tombácz I. 
Lippai, 3 óra, Berár Demeter 

' Konzervgyár, 2 óra, Havalecz L-né 
Dohánygyár, 3 óra, Komócsin Zoltán 
Tisza-malom, 4 óra, Forbáth Gy. 
Rendőrség, fél 5, Dániel György 
Szőreg, vasút, fél 4, dr. Bánkfalvi Gy, 

Január 3, péntek; 
Postások, 4 óra, Simovics -Mihály • 
Vázrnütelep, fél 3. Dénes Leó , 
Bőripari Szöv., fél 4, Bedő Kálmán 
Pickgyár, 3 óra, Alberti József 
Gázgyár-, fél,4, dr. Zöld Sándor 
Köztisztasági telep. 4 óra, Kövi Béla 

Január 4, szombat: 
Pénzügy, 1 óra, dr! Gál Tivadar 
Szőreg7, fél 7, eGyenes András 
Dorozsma, 6 óra, Forbáth György 
ÜVÉ, 1 óra. Gyöngyösi József 

Január 5, vasárnap: • 
Kecskéstelep, 3 óra, Simon József 
Klebelsbergtelep, 3 óra, Alberti J. 

Január 6, hétfő: 
^Lemezgyár, 3 óra, ifj . Komócsin M. 
ra,Vin;ter-kefegyár. 3 óra, Kovács A. 

Orion-bőrgyár. 3 óra. Bari Dezső 
. Munkásszövetkezet, 4 óra, Koloszár B. 

Színház, fél 3, Komócsin Zoltán 
Fropagandavasetfik értekezlete 

• December 31-én, kedden délután 5 óra-
kor: Somogyitelep, Hűtőház, Orion-
bőrgyár, Újszeged, Ujszegrófc kender, 
Uj somogyitelep, Szegedi Kender, Jó-
zsef-telep, Kécskéstelep, Szinház. 

December 31-én, kedden délután fél 7 
órákor: 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. 
—0o0— 

Csütörtökön, január 2-ár este 5 éra-
kor kerületi ifjúsági megbízottak érte-
kezletet tartanak az Aranf János-utca 
2. &zám a la t t Minden kerületi párt szer-
véért ifjúsági megbízottja jelenjen meg. 

Szerdán délután 5 órakor a Kálvin-
téren szákszervezeti aktiva értekezletet 
tartunk. Megjelenni tartozik minden 
szakszervezetben dolgozó elvtárs, az 
üzemi bizottságok kommunista tagjai, a 
kerületi és az üzemi pártszervezetek 
titkárai. 

Összes rendezögárdisláh január 
3-án, pénteken délután fél 6 órakor 
pontosan megjelenni tartoznak a Kál-
vin-tér 6. szám alatt. A kmtlévö for-
maruhákat mindenki hozza magávaT. 
M, R. G. P. 

— A Szegedi Izr. Nőegylet értesiti 
tagjait, liogy 1947. január 2-án dél-
után 5 órakor, Margit-utca 20. sz. 
alatt tartja heti összejövetelét. Szere-
tettel várja tagjait és minden érdek-
lődő hittestvért. Háziasszonyok Ker-
tész Istvánné, dr. Nárái Sándorné, 
Simonyi Sándorné. 

A Szegedi Szabad Szakszervezetek Szakmaközi Titkársága 
Szeged szervezett munkásságának és a város lakosságának 

botdofy U+ív,el kiváft # 

R Á O i 6 

K E D % december 31. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hirek, müsorsmerletés. 7.20: Che-
rubini: Anaci-eon. Nyitány. 7.30: Ma-
gyar Zsidólc Országos Társadalmi Egye. 
sületének vallásos félórája. 8.00; Reg-
geli zene. Közben: Naptár. 9.00: Sza-
lonzene. 10.00: Hirek. 10.10: Zenekkri 
müvek. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12 
óra 15; Zengő zene — szines szó. 14.00; 
Hirek. 14.10; Kiss József emlékezete. 
14.35: Brahms: Rekviem. 15.15: Műsor-
ismertetés. 16.00: A tudomány diadal-
útja. 16.30: Zongora- és énekszámok. 
17.00; Hirek. 17.10; Párthiradó. 17.30;, 
Vöröskereszt-közlemények. 18.00: Nagy 
Ferenc miniszterelnök köszöntője. 18.10: 
Hangos hiradó. 18.35: Beethoven-hang-
verseny. 20.00: Hirek, sporthírek. 20.20: 
Vidám Ztnés műsor. 22.00: A közönség 
rendel. Vidám rádiórevü két részben. 
24.00; Vörösmarty: Szózat. Elmondja 
Timár József. Újévi köszöntő. 05: Tánc-
zene. I, rész: Magyar énekesek énekel-
nek. II. részt Ritmus az életünk. III. 
rész: BBC tánclemezek, 

Budapest 11. 
17.00: ötórai tea. 18.00.: Hkek. 18 

ói-a 05; Gyermek rádió. 19.00: A jó pénz 
esztendeje. 20.00: Boltj Károly magyar 
nótákat énekel'. 

KBzeii&isf ktfelengnyeg 
Cukörfejadag kiosztása január hó-

fa. A lja'ősági élelmiszerjegy január 
havi »I« szelvényére 20 deka cukor, 
az önellátók általános közellátási 
éleltniszerjegyeinek »I« szelvényére 20 
deka cukor, az állami közellátási pót-
jegy ellátatlan gyermekek részére ja-
nuár hónapi »A« szelvényére 20 deka 
cukor, a"z önellátó gyermekek részére 
kiadott állami közellátási jegy-január 
hónapi »A« szelvényére 20 deka eu-
kor, az állami lisztpótjegy csecsemők 
részére január havi »A« szelvényére 
.20 deka cukor, a január havi állami 
kenyér és élelmiszerpótjegy terhes 
és szoptatós anyák részére a jegy 
»13« szeivéijyére 40 deka-cukor vásá-
rolható a kereskedőknél január hó 'fo-
lyamán. - • 

Zsiradékkiosztási hirdetmény he-
lyesbítés. A zsiradékjegy 3. sz. szel-
vényéire 40 deka olaj, a 4. sz. szelvé-
nyére íredig 20 del̂ a zsir vagy 21 
deka szalonna vásárolható január és 
február havi' zsirádékfejadagként. 

I ' < Polgármester. 
— Ma •iiiaa a w a a a w a a — T w 
A Magyar Kommunista Párt Balváros 11. Pártszervezete 

(Kárász-utca 6.) 

JltfyCj&lifr taiíá UaHfyvlaUs 

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

Tombola: 2 kismalac. 

S P O R T 

Vereségek napja. A barátságos nem-
zetek közötti és klubmérkőzéseken va-
sárnap a magyarok minden vonalon ve-
reséget szenvedtek. Jégkorongban Bu-
dapesten: Ausztria—Magyarország 11:3 
(4:0, 5:1, 2:2). Labdarúgásban: Pécsett 
FC Zagreb—PVSK 7:2 (4:2), Bécsben 
Waeker—Ferencváros 3:0 (0:0), Zágráb-
ban Lokomotív—Vasutas válogatott 2:0 
(0:0) voltak az eredmények. 

íme, a megtorlás. Tokióból jelentik: 
Japán sportkörökben nagy csalódást 
okozott az a határozat, hogy az 1948. 
évi londoni olimpiai játékokon a japá-
nok nem vehetnek részt. 

Az SzMTE-birkozók sikere. A Ma-
kón vasárnap lezajlott délkerületi bir-
kózó csapatbajnokságot a Ceglédi MÁV 
nyipte. Második helyen az SzMTE vég-
zettT 

Szakszervezeti hirek 

Szerencsés lesz az u j évben, ha Szil-
veszter-estjét az 

A R A N Y PATKÖBAN 
tölti! A hires Konstantin Pista és zene-
kara reggelig muzsikál!. Kitűnő italok, 

ételek, szállodai szobák kaphatók.. 
Bnc Faludi Ibolya 

Kossuth Lajos-sugárút 71 szám. 

Jan.4-én d.u.6 órakor a városháza közgyűlési termében az MKP politikai akadémiáján 

ö Az imperializmus mai kérdései s a r 
Lapterjesztő/ Szakszer-

;• f i u k , t a g t á r s u k és lap-
Fájdalommal tudatja a gyászoló család, a 

vezete és a Délmagyarország kiadóhivatala, hogy 
terjesztőjük 

B Ö R C S Ö K B É L A 
20 éves korában, rövid.szenvedés után december 29-én reggel 7 órakor 
elhunyt. Temetése december 31-,én délután 3 órakor lesz az alsóvárosi 
temető ravatalozójából. 

A megboldogult elhunytban a legjobb fiút, a legőszintébb munka-
társat és a legjobb barátot gyászolják. 

Ördögh László és neje szülei 
V a Lapterjesztők Szakszervezete 

és a Délmagyarország kiadóhivatala. 

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

A ruházati munkások szakszerve-
zete január 2-án, csütörtökön dél-
után 4 órakor vezetőségi es választ-
mányi ülést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A fodrászmuiikások szakszervezete 
január 2-án, csütörtökön délután fél 
6 órakor vezetőségi ülést tart a szak-
szervezeti székházban. 

Az építőmunkások szakszervezete 
felhivja tagjait, hogy burgonyakiuta-
lásra jelentkezzenek a tagok a szak-
szervezeti irodán, mindennap délelőtt 
és délután. (Kálvária-utca 10.) 

Hivatalos közlemények 
Felhívás. Felhívó art Szeged város 

dolgozó lakosságai, hogy aki az' 
alább megnevezett magánalkalmazot-
tak népellenes, németbarát, fasiszta, 
vag-y olyan magatartásáról tud, mely 
a magyar nép érdekeit sérti, a Sze-
gedi Igaroló Bizottság hivatalos he-
lyiségében (Városháza I. em. 14.) 
szóval, vagy Írásban haladéktalanul 
jelentse. Dr. Kováts Béla orvos, dr. 
Galamb Sándor ügyvéd, dr. Dettre 
Gáborit é orvos, dr. Bertényi (Bruch-
ter) Albert orvos, - Zakar György 
gyógyszerész, Schinutzler Emiil, Len-
gyel Lászlóné m. tisztv., Zöldi László 
ősz-utca 9, Krasznai István textilke-
reskedő. Szeged, 1946. december 30. 
Dr. Amtalffy György h. polgármes-
ter. „ • * 

Börkabtok 
vízhatlan festéssel készül Caerdáa bőr-
ruha készítő mesternél, Szent. Miklós-

utca 7, Felsővárosi-templom mögött. 

Apróhirdetések 

í F O G L A L K O Z Á S i 
Léleklátő csoda> grafológus min-

dent megmond, távollevő személyék-
ről is. Fogad: délelőtt 10-12-tg éa 
délután 2—6-ig ' ünnepnapokon I s . 
Kölcsey-utca ló. I. em. 6. 

MA-JOR w Akos gyorsíróiskolájában 
január 7-én uj kezdő-haladó gyorsiráa-
gépirási tanfolyam nyilik. Bocskai-utoa 
4. szám. 

MAYER Lujza iskolájában .január-
ban uj kezdő nappali és esti gyorsírást 
és gépirási tanfolyamok nyílnak. Hor-
váth M. u. 3, imrtestület, 

BUDAPESTI műstoppoió beszövései 
kifogástalanok. Szolid árak. Korona-u. 
5. sz. 

I A D Á S - V É T E L I 
Olcsó rádióvásári Már 80 forint-

tól, csővek, alkatrészek potornáron. 
Amaiórbolt, Dani-utca, 

u iu , x já>u í v j í jumlcux i 1, tomtsgu*-
.jeget v-sazfck.. arjegyzea a ' -
ía ius ociyvguziev loaoui-umia za, £qga-> 
aarujj .empiumnal, 

ROKKÁT kaphat olcsói* békebeli 
minőségben. Külső- Csangr ádi-sug árut 
15. szám (Fogas-ház). 

SZÉP barna hálószoba eladó, borral 
is fizethető. Csaba-utca 36, üzle.t. 

SÖTÉTKÉK női télikabát középter-
metre olcsón eladó, Nitsóvits, Apponyí-
utca 27. • 

ELADÓ egy 50 kiló körüli javított 
süldő. Debreoeni-utoa 16b. 

WERTHEEM-kassza, könyvállványok, 
jégszekrény, gáztűzhely, szekrények el-
adók. Megtekinthető 9—11-ig, Cim a 
kiadóhivatalban. 
, FEKETE nöi szövetruha, selyemre- * 

ha, vadonatúj fekete vattelinos télika-
bát;, báránybörbekecs, síkabát eladó. 
Megtekinthető 9—ll-ig, Cim a kiadóhi- . 
vatalban. 

HAZIS3APPAN békebeli" minőség-
ben hatósági áron érkezett a Délvidéki 
Áruházba. Tisza Lajos-körut 48, sz. 

ÉGY Használt parasztkocsi és trágya' 
eladó. Malom-utca 16. 

KOMBINÁLT szoba és egyéb bútor-
darabok, szőnyegek, stb. eladók. Búto-
rozott szobá kiadó. Tisza Lajos-köret 
33, IL emelet 5. • 

I L A K Á S I 
KÉT—HÁROMSZOBÁS lakások, üz-

lethelyiségek kiadók, bútorozott szobát 
keresek. Lakásügynökség, Kölcsey u. 10 

ÜZLETHELYISÉG berendezéssel 
textilüzietnek 2 szobás komfort®! la-
kással a város legforgalmasabb helyén 
átadó. Lakásügynökség, Kölcsey u. 10. 

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

I K Ü L Ö N F É L E I 
KATONA Lászlóné gyorsíró- és gép-

írói skol áj ában (Kölcsey-u. 10.) ú j tan-
folyamok kezdődnek! 

ÓCSKA kalapját ne dobja el. Mencz ' 
kalapos ujjá formázza. Uj kalapok kap-
hatók. Dugonics-tér 2. 

ELCSERÉLNÉNK Egyesült Gép- és 
Fémárugyár V. 31>. tipusu Í10 volt 5.4 
lóerős kétfázisú ' villanymotorunkat 
ugyano^an teljesitméjiyü^gyfázisu el-
lenében, esetleg utóbbit ( M e nélkül is 
vennénk. Községi Élelmiszerüzem; 

ELADÓ ingatlanát és vételi szándé-
kát jelentse be a Halás^Ingatlanirodád-
nak (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a búto-
rozott szobáját és lakásbérleti szánd** 
kát is. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOSI 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ _ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

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

tőség (este 8 órától): 671 
Kiadóhivatal: Kárász-utca I , • .. 

Telefon; 325 
"A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOM»S» 


