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Rákosi mátyás az 1947. év gazdasági 
és politikai célkitűzéseiről 

Rákosi Mátyás elvtárs a 
Szabad Nép újévi számában 
nyilatkozik az ország gazda-
sági és politikai helyzetéről. A 
rendkívül érdekes újévi nyi-
latkozatból az alábbi részié, 
téket közöljük: 

Az 1947-es év feladatai szervesen 
•következnek: a demokrácia elmúlt két 
ísg^bendejéaefa fejlődéséből. Az idén 

a nyugalmat zavarja, álhireket terjeszt, 
a föld alátt szervezkedik, amely uj há-
borúban reménykedik, amelynek tervei 
csak ugy elkerülhetnek, ha a békés, 
nyugodt fejlődést meg tudja zavarni. A 
magyar reakció az, amely szakadatla-
nul ujabb válságokat okoz, amely fon-
dorkodik, ágál, nem akar belenyugodni 
abba, hogy elvesztette a csatát és haj-

^ ^ Iandó újra minden szerencsétlenséget 
' ^ T k e í T kezd jünk oáítonklvár'om- i r^dAtani hazánkra, ha ezzel elvesztett 
v a x — — < uralmának egy toredekét is visszasze-

rezhetné. Mfés gazdasági tervéneik megvalósítá-
sát, amely meggyorsítja és hatványozza 
újjáépítésünket ég talpraáliitásunkat, 
amely három óv aüaitt önerőnkből, ha 
szükséges, minden külföldi segítség 
hélkül nemcsak begyógyítja a háború 
ütötte gazdasági sebeket, hanem a bé-
kebelinél lényegesen magasabb szinvo-
lalra emeli a dolgozóié életét. Ezt a ter-
vet tartom az 1947-es esztendő legfon-
tosabb kérdésének. A hároméves terv 
Jőntő része az igazi közteherviselés 
megvalósítása. Az eknult két esztendő-
ben elsősorban a dolgozó tömegek vi-
selték a terhek zömét. Ez igy volt a 
pénzromlás idején és sokszor igy ma-
radt a stabilizációban, is. A mi felada-
túink most az, hogy a terhek jelenté-
keny részét átrakjuk a tehetősebbek, a 
gazdaságilag erősebbek vállaira és köz-
ponti kérdésül a dolgozó tömegek élet-
színvonalának megnövelését vessük fel. 
A munkásság, amely két esztendő óta 
eléggé asm dte-sórhető önmegtartózta-
tással és szorgalommal1 dolgozott, most 
joggal elvárja, hogy sor kerüljön gaz-
dasági helyzetének gyors és alapos meg-
javítására. Ezt követeli tőlünk a dol-
gozó parasztság és ezt követeli paran-
•cSalófeig az értelmiség, a köztisztviselői 
réteg, benne a közoktatás munkásai, 
akiknek helyzetén különösen gyorsan 
és gyökeresen javítani kell. 

— Az 1947-es esztendő elsősorban azt 
tűzi ki elengedhetetlen feladatul, hogy 
több kenyeret, ruhát, cipőt, kultúrát 

- adjunk a magyar demokrácia legfőbb 
támogatóinak — a dolgozóknak. Emel-
teti! a demokrácia követelményeinek 
megfelelően a közéletben, a gazdasági 
és politikai kulcspozíciókban1 az eddigi-
•aéi sokkai nagyobb szerepet keh kap-
nia az igazi munkásoknak és az igazi 
parasztoknak. Eddig ezen a téren lé-
nyégében még csak az Ígéreteiméi tar-
tunk. Valóban kérgestenyerü, kélikézi 
munkás vagy paraszt ma1 a demolurácia 
két esztendeje után is, nagyon ritka je-
lenség a gyárak igazgatóságaiban vagy 
közéletünk vezető helyein. Ezen változ-
tatni kell. Ha demökráciánk valóban a 
munkások, a parasztok, a haladó értel-
miség rendje akar lenni, ugy ennek ab-
barris mea kell nyilvánulnia, hogy e 
.rétegek képviselői az eddiginél hason-
líthatatlanul nagyobb mértékben jut-
nak vezető helyekre. A reakció előretö-
résének egyik jelensége például az, hogy 
a paraszti demokráciáról, a parasztság 
igazi képviselőinek megfelelő szerep-
hez juttatásáról egyre kevesebb szó 
esik. Az 1947-es esztendőnek itt is vál-
tozást kell hoznia. Minden gazdasági és 
politikai tervünk csődöt fog mondani, 
ha nem tudunk bátran és bőven meri-
íen: a magyar nép legértékesebb réte-
geiből. Az 1947-es esztendő demokrati-
kus sikerei elsősorban azon múlnak, 
hogy a; munkásokat és parasztokat a 
nemzet életének első vonalába tudjuk-e 
állítani? 

••A gazdasági kilátások elsőrendüek 
a magyar demokrácia számára. Minden 
feltétele megvan annak, hogy minél 
gyorsabban ver gyökere', az ujgazda és 
minél hamarabb alakítja át földjét vi-
rágzó, boldoguló gazdasággá, annál na-
gyobb hive lesz a demokráciának, amely 
a nin esteien ségből kiemelte. A reak-
ció nem akar jómódú, a demokráciával 
megelégedett kisiaprosságot és még ke-
vésbé öntudatban, szervezettségben és 
gazdasági erőben megnőtt munkássá-
got. A magyar reakció semmitől sem 
léi annyira, mint a demokrácia nyu-
godt, békés, virágzó fejlődésétől. Ez az 
ok® ánnak, hogy a reakció ez, amely 

A reakció legveszedelmesebb része 

az, amely elsősorban a Kisgazdapártba 
befurakodva, a kormányzáson, a koa-
líción belül folytatja harcát a demo-
krácia ellen. Hogy ez ai reakció milyen 
befolyásos és milyen mélyen bele van 
ágyazva a Kisgazdapártba, azt a Vér-
tessy—Vidovics botránynál láttuk. Ezt 
a két hétpróbás reakcióst a Kisgazda-
párt jórésze szinte az utolsó lehetősé-
gig védte. A magyar demokrácia válsá-
gának elhúzódását elsősorban az okoz-
za, hogy a Kisgazdapárt nem akar sza-
kítani a soraiban garázdálkodó reak-
ciósokkal. Éneikül pedig minden koa-
líciós megegyezés csak a papíron marad 
meg. Hiába határ ózzuk eli a legszebb 
gazdasági terveket, ha a koalíción be-
lül is tevékenykedő reakciósok meg 
tudják fúrni a közös megállapodásokat. 
A gazdasági megegyezések értéktele-

nek, ha hiányzik hozzájuk végrehajtá-
suk politikai biztositéka. Ez a biztosí-
ték- következetes, SZÍVÓS harc, elvi és 
szervezeti gikon a koalícióba befurako-
dott reakció ellen. A Kisgazdapárt haj-
landó ugyan e téren elvi nyilatkoza-
tokra, de nem hajlandó levonni belőlük 
az elkerülhetetlenül szükséges rendsza-
bályokat. Ezek nélkül pedig a legradi-
kálisabb nyilatkozat is csak irott ma-
laszt marad és a reakciót inkább felbá-
torítja, mint visszaveti Ez az oka an-
nak, hogy a pártközi értekezletek e. 
döntő politikai kérdésben, a reakció 
elleni harc kérdésében nem vezettek 
eredményre.. És ez az oka annak, hogj-
a jó gazdasági kilátások ellenére meg-
oldatlan politikai válsággal lépjük, át 
az uj esztendő küszöbét, emiatt nincs 
biztosítva népünk nyugodt fejlődése. 

Újévi tisztelgő látogatások 
a köztársasági elnöknél 

Tildy Zoltán köztársasági elnök újév napján a világ magyarjaihoz szólt 
A miniszterelnök Szilveszter estjén mondott beszédet a rádióban 

(Budapest, január 2.) Újév napján 
különböző küldöttségek keresték fel 
jókívánságaikkal Ti ldy Zoltán köz-
társasági elnököt. Elsőnek a nemzet-
gyűlés elnöksége érkezeit Varga Béla 
elnök, Kossá István elvtárs és Kéthty 
Anna elvtársnő alelnökök üdvözlő 
szaval után Ti ldy Zoltán köszöneté-
ben boldogabb ujesztendőt kívánt az 
egész magyar népnek, amely ezt a 
nemzetgyűlést szabad akarattal meg-
választotta. A kormány tagjai Nagy 
Ferenc miniszterelnök vezetésével je-
lentek meg. A Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság hat tagozatát Gyöngyössy 
í jános külügyminiszter jelenlétében 
fogadta a köztársasági elnöík. Az El-
lenőrző Bizottság nevében Svlridov 
altábornagy tolmácsolta Vo r»sí50v tá-
bornagy jókívánságait is. A külön-
böző országok követségének tagjai 
után a pártok küldöttsége kereste 
fel az elnökök A Magyar Kommu-
nista Párt képviseletében Gerő Ernő 
elvtárs, közlekedésügyi miniszter, 
Rajk László elvtárs belügyminiszter 
és Farkas Mihály nemzetgyűlési kép-
viselő, a Független Kisgazdapárt régi 
gárdájának nevében Szentiványi La-
jos nemzetgyűlési képviselő, a Szo-
ciáldemokrata Párt nevében Szaka-
sits Árpád miniszterelnökhelyettes, 
B:'n Antal iparügyi miniszter és 
Bőhm Vilmos stockholmi magyar kö-
vet, a Nemzeti Parasztpárt nevében 
Veres Péter kívánt boldqg újévet 
Ti ldy Zoltán köztársasági elnöknek. 
Ezenkívül a hatóságok, különböző in-
tézmények, társadalmi egyesületek 
egész sora kereste fei. Az elnök min-
den küldöttségnek néhány szóval vá-
laszolt és viszonozta jókívánságaikat. 

Újév napján a köztársasági elnök 
este a világ magyarságához szólt a 
rádióban. Összefoglaló képéit adta a 
felszabadulás óta eltelt időnek. Ki-
fejtette, hogy szinte csodával határos 
az a hősies erőfeszítés, amelyet az 
ipari és bányamunkásság végzett a 
maga munkahelyén. Legendákat le-
hetne irni sok üzem riiunkásának tel-
jeaiihnényérői, vagy a lehetetlennel is 
szembeszálló hídépítő munkásságról. 
Igy eg.ves üzemünk termelésünkben 
már elérte a bébenivót. 

tartjuk — mondotta — a teljes gazda-
sági felszabadi ást s azt, hogy meg-
teremtsük a dolgozó rétegek gazda-
sági szabadságának intézményes és 
megdönt hetetlen biztosítékát. A dol-
gozó magyar nép többé nem lehet 
senki kizsákmányolt]'a s munkájának 
eredményei elsősorban életnívójának 
minden téren való felemelését szol-
gálják. Ebben a rendben természe-
tes és megbecsült helyet f og elfog-
lalni az értelmiségi, a szellemi és 
minden más pozitív értéket képviselő 
munka. 

— Kemény eltökéltséggel állunk 
szemben — folytatta — minden olyan 
törekvéssel, amely népünk mai szen-
vedéseit kihasználva a bűnben letűnt 
volt korszakot akarná visszahozni. 

Beszéde végén a köztársasági, el-
nök a jövőért való felelősségtudatról 
beszélt és többek között a követke-
zőkkel fejezte be beszédét: 

— A politikai, gazdasági és társa-
dalmi demokráciát a maga otthoná-
ban megteremtő és megszilárdító Ma-
gyarország a népek és nemzetek tár-

saságában a haladás és az igazi béke 
ügyét akarja szolgálni minden erejé-
vel. ' 

Nagy Ferenc miniszterelnök Szil-
veszter estéjén mondott beszédet a 
rádióban. Az elmúlt év eseményeit és 
a jövő kilátásait vázolta. Hangsúlyoz-
ta a közös erőkifejtés fontosságát, 
mert a belső békés munka érdekében 
nem szabad lemondanunk az össze-
fogás erejéről és néni szabad meg-
engednünk az összefogott erők ezét-
hu'lásáÁ Mindehhez reális tervek ké-
szi ésére van szükség. A gazdasági 
tervek elkészítése mellett fontosak a 
kulturális, szociális tervek megállapí-
tása és végrehajtása is. Ezeket a 
nagy épi'.ő terveket nemzeti program-
nak kell azután tekinteni a boldogabb-
jövő érdekében, A miniszterelnök be-
széde végén boldog uj esztendőt kí-
vánt minden dolgozó magyarnak, a 
mezők küzdő parasztjainak, a gyá-
rak, a bányák, a műhelyek szorgal-
mas munkásainak és a jóakaratú ma-
gyar polgárságnak. 

Magyarország a békeszerződések előtt 
A m i t i z k r a i r á d i ó m a g y a r m u n k a t á r s a k i m e r í t ő e l ő a d á s t 

tarttot Magyarországról 
(Moszkva, január 2.) A moszkvai rá-

dió magyar munkatársa „Magyarország 
a békeszerződések előtt" címmel a kö-
vetkező előadást tartotta: 

A Magyarországgal kötendő béke-
szerződés aláírására februárban kerül 
sor. A békeszerződés kidolgozásának 
legfontosabb sajátossága abban a jóin-
dulatban állott, amelyet a Szovjetunió 
a tárgyalások folyamán Magyarország 
iránt tanusitott. Magyarország háború 
utáni fejlődése szempontjából rendkí-
vüli jelentőséggel bir az a tény, hogy 
a Szovjetunió korlátozta a Magyaror-
szággal szemben támasztott: jóvátételi 
követeléseit. A párisi béketárgyaláso-
kon a Szovjetunió minden erejét latba-
vetette, hogy a Magyarországgal szem-
ben támasztott idegen követeléseket 
csökkentsék. Magyarország a Szovjet-
uniónak köszönheti, hogy a kártérítési 
kötelezettségeket korlátozták. A szov-
jet rádió ezután megállapította, hogy a 
békeszerződések megvitatásakor nem 
lehetett minden kérdést közmegelége-
désre megoldani. Ez különösen az or-

i • „ . , . , . , , . i szághatárokra vonatkozik. A határokon 
- Az embert szabadsag biztosítása- j ] d v ü I é l ő m a g y a r o k helyzetének kérdé-

hoz elengedhetetlenül szükségesnek > g e n c r n intéződött el. Kétségtelen- azon-

ban, hogy a felek álláspontjai közötti 
nézeteltéréseket csak kölcsönös tárgya-
lásokkal lehet megoldani. Ez azonban 
csak ugy lehetséges, ha Magyarország 
teljesen lemond a soviniszta politikáról. 
Magyarország egyes körei sajnos, arra 
használják fel a helyzetet, hogy még 
mindig bonyolultabbá tegyék a vitás 
kérdéseket. Még mindig akadnak olyan 
soviniszta elemek, akik a> legcsekélyebb 
politikai nehézségeket is igyekeznek ki-
használni, hogy a magyar demokrácia 
és: a nemzetközi együttműködés ellen 
aknamunkát folytassanak. Bizonyos ele-
mek politikai irányzata le akarja érté-
kelni a magyar d.mokrácia eredmé-
nyeit és annak a segítségnek az értékét, 
amit a Szovjetunió nyújtott. 

A reakció mesterkedése! az újjáépí-
tés idejének meghosszabbítására és a 
nemzetközi együttműködés megnehezí-
tésére irányulnak. A békeszerződések 
aláírásakor uj korszak nyílik meg Ma-
gyarország történelmében és a magyaf 
nép annál nagyobb sikerrel biztosi ihat-
ja az ország fejlődését, minél határo-
zottabban végez az ország reakciós ele-
meivel, akik el akarják állni az utat, 
amely a 3zebb jövő felé vezet. 
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Mentőakció 
N a g y m i h á l y G á s p á r érdekében 

(Szeged, január 2.) Mint már jelen-
tettük, Nagymihály Gáspárt, a kunsági 
Szövőgyár- tulajdonosát a gazdasági __ . , _ , 
rendőrség árdrágításért letartóztatta. (Szeged, januar 2.) Januar i.an 
Magától értetődik, hogy rögtön meg- {megkezdődött a szegedi vasúti hid 
indult a mentési akció érdekében. íjebontfása, amint azt a MÁV tervbe-

Mint a Szakszervezeti Bizottság Sze. f vette. A közlekedés a«hídon január 
gedera megállapította a gyár t i s r t y i s e - 1 t e l j e s e n megszűnik. A Római-
lói Nagymihaly Gaspar kiszabadítása > , , , ••> ,<„ 
érdekében a munkásokat félrevezetve, | koruhial a teherkomp január 3-an 
aláírásokat gyűjtöttek. A textilipari (kezdi meg a forgalom lebonyolítását, 
munkásság nevében a textilszakszerve- [ m j g a voj,t közúti hídnál elhelyezett 
zet vezetősége éo bizalmi testülete táv-í . - . • e„ „ x: u:.i 

Megkezdték a vasúti hid lebontását \ 
Két fcomp és e g y pontonhíd bonyolítja te a íorgalmat 

Újszegeddel 

A hid lebontásával kapcsolatban az 
építőmunkások szakszervezete felke-
reste Dénes Leó elvtárs polgármes-
tert és kérte közbenjárását, hogy a 
lehetőség szerint alkalmazzanak né-
hány épTőrnunkást a munkálatoknál. 
Dénes Leó elvtárs interveniált is a 

, ,„_o _ „ MÁV-nál és amennyire lehetőség van 
S t i l a f k S b l n l l r ? 1 2 ^ I S Z ' - tszemélyszállító-komp és a vasúti hid- a szükreszahott kereteken belül, mun-
mánytényezőknél, hogy Nagymihály «á l elhelyezett pontonhíd mar uzem- j kaalíkalmat is fognak kaipnt az epito-
Gápár minél gyorsabban nyerje el mól-[ben is van. j munkások, 
tó büntetését!, az aláírást -gyűjtők ellen 
pedig bűnpártolás cimén induljon megf 
a birósági eljárást 

A makói feketéző hagymakirály 
rendőrkézen 

(Szegrd, január 2.) Csütörtökön ki-
sérték be a szegedi államügyészségre 
Makóról a budapesti gazdasági rendőr-
ség tagjai Pollák József makói hagy-
managykereskedőt. A budapesti gazda-
ság rendőrség mán régebben nyomoz 
egy bűnszövetkezet után. Ennek a tag-
jai ugyanis már huzamosabb idő óta 
nagy mennyiségben csempészik ki Szlo-
vákiába a zöldséget és1 vöröshagymát. 
Kidierült, hogy a vöröshagymái Pollák 
szállítja Makóról Budapestre. A makói 
gazdasági rendőrök is régóta figyelem-
mel kisérték Pollák „működését", mert 
a vöröshagyma árának felszabadítása 
után a kereskedő a kialakult 1.30-as ár 

-helyett 1.50 forintot adott a hagyma ki-
lójáért. Rajtacsípni azonban nem tud-
ták. Most azután a budapesti gazdasági 
rendőrség nyomozása alapján PoHákot 
őrizetbe vették. A szegedi államügyész-
ségén előzetes letartóztatásba) helyezték 
és. megkezdték a kihallgatását. 

Működik Bodócsi ur „iéíheze" 

A m i n i s z t é r i u m e l é g s d e ü e n a g á z g y á r e l l e n k é s z i t e t t 

v á d i r a i t a i é s p ó i n y e m o z é s t l e n d i l f t i 

Fahéj 
helyett kiváló minőségű 

„ F R E G O L l " fahéjpótló 

nagykereskedőknek is ere-
deti gyári árban 

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

h: 
(Szeged, január 2.) Beszámoltunk 

legutóbb arról, hogy a szegedi gázgyár 
jellen inditott árdrágítás! per tárgyalá-
| sára Bodócsi István, a vádlott megje-
lent, ds az iratok nem. Az igazságügy-
r minisztériumba ugyanis Bodócsi igaz-
fgaitó ur közbenjárására felkérették az 
S ügy iratait. A minisztériumból most 
'érkeztek Vissza a szegedi államügyész-
ségre az iratok és a csatolt leiratból 
, kitűnik, hogy elrendelték az igazság-
ügyminisztériumban, hogy az állam-
ügyészség indítványozza a tárgyalás 
elnapolását és a nyomozást egészítsék 
ki. Az. uj nyomozás során állapítsák 
meg az iparügyi minisztérium révén, 
hogy a gázgyár áltál a bekapcsolásért 
követelt 18 -forint meghaladta-e a jog-
szerűen felszámitható árat. Végezetül a 
pótnyomozás befejezésével az összes 
iratokat újra fel kell terjeszteni az 
igazságügymimszíériumba és ott szüle-
tik majd meg a döntés, hogy vádat 
emelhet-e a szegedi államügyészség 
Bodócsi István ellen. 

HagystlIO szélhámost fogott 
a szegedi rendőrség 

(Szeged, január 2.) A rendőrség rég-
óta körözött egy többszörösen csaló szél-
hámost; Kobela András 32 éves foglal-
kozás nélküli férfit, akinek legutóbb 
Hódmezővásárhelyen volt bejelentett 
lakása. Kobela Hódmezővásárhelyen 
tgy alkalommal azt állította Nemes 
Nagy Antal vendéglősnek, hogy az uj-
szegedi kendergyárban tisztviselő és 
olcsóbbért tud sezrezni különböző áru-
cikkeket. Ezen a címen a vendéglőssel 
áthozatta magát Újszegedre és lepe-
dőkre, vásznakra 200 forintot csalt ki, 
ezenfelül jól megvendégeltette magát. 
A vendéglős többet azonban sem őt, 
sem a pénzét nem látta és természe-
tesen áruját- sem kapta meg. Szegeden 
Zsigmond Vilmos Petőfi Sándor-sugáruti 
kocsmárostól két abroszt, egy dominó-
készletet és egy bőr aktatáskát lopott 
el. 

A szegedi rendőrség bünügyi osztá-
lyának nyomozói az adott személyleírás 
alapján a dorozsmai állomáson vonat-
ellenőrzés során elfogta Kobela And-
rást Kihallgatása során beismerte, 
hogy Győrben is követett el csaláso-
kat. Egy Burián nevü -személytől ke-
rékpárt, felöltőt és télikabátot vitt el 
azzal, hogy zsírt visz neki érte. Meg-
lopta nagyobb mennyiségű ruhafélével 

yöri szállásadóját is. Egy alkalommal 
Hódmezővásárhelyről jöt. át Szegedre 
Kristó Mária hódmezővásárhelyi la-
kossal. Az Apró-vendéglőben szálltaik 
meg és reggjelre a nő minden holmiját 
elvitte. Ezenkívül több helyen vett fel 
kisebb kölcsönöket és ezeket nem fi-
zette vissza. Kihallgatása után átadják 
a szegedi államügyészségnek. 

íme, Bodócsi igazgató ui ,íél keze" 
mégis csak jól dolgozott. Annyira, hogy 
az igazságügy miniszteri leirat ezenkívül 
még azt is kéri, hogy az ügy előadójá-
nak a nevét is közöljék a minisztérium-
mal, mert mint a Délmagyarország 
munkatársa értesült, az alapos és min-
den tekintetben helytálló vádiratot a 
minisztériumban „iratellenesnek és ér-
telmetlennek" tartják. A vádirat ké-
szítőjének személyét nyilvánvalóan fe-
ketelistára kívánják ezután helyezni 
az igazságügyminisztériumban. Pedig, 
ha egy kicsit tüzetesebben átvizsgál-
ták volna a vádiratot és nem érvénye-
sültek volna közreható erők az ügyben, 
nyilvánvalóvá válnék, hogy a gázgyár 
és a város között létrejött szerződés 
szerint a szegedi' üzem a gáz szünetel-
tetése után ujabb bekapcsolási dijat 
nem szedhet és ez esetben helytálló az 
az ügyészségi megállapítás, hogy a 
gázgyár a- szolgáltatott első köbméter 
gáz éráért követelte a 18 forintot, tehát 
árdrágítást követett el. 

A M a g y a r K o m m u n i s t a P á r t j a n u á r 4 -1 p o l i t i k a i 

a k a d é m i á j á n O l t K a r o l y t a r t e l ő a d á s t 

(Szeged, ajnuár 2.) A Magyar Kom 
munista Párt által rendezett politikai 
akadémia előadása mindig nagy esemé-
nye volt Szeged városának. Bizonyítja 
ezt az isi, hogy Szeged város dolgozó 
és értelmiségi rétege majdnem teljes 
számmal képviselve volt a múltban 
rendezett előadásainkon. Látva azt, 
hogy Szeged városa milyen nagy érdek-
lődést tanusitott előadásaink iránt, biz-
tosítani tudtuk azt, hogy a jövőben 
rendezendő politikai akadémia- előadá-
saira a Magyar Kommunista Párt leg-
képzettebb, nagy tudással, régi mun 
kásmozg-almi harci múlttal rendelkező, 
az élet minden megnyilvánulását mar-

xista- és leninista szemszögből helyesen 
meglátó és megmagyarázni tudó elvíár-
áat sikerült előadóul megnyerni 

Örömmel jelenthetjük, hogy az MKP 
által 1947 január 4-én délután 5 óra-
kor a városháza közgyűlési termében 
rendezendő politikai akadémia soroza-
tában. Olt Károly nemzetgyűlési -képvi_ 
selő elvtársunkat küldte le az MKP 
központi vezetősége. Az előadás cime; 
„Az imeprializmus mai törekvései". • 

Szeged város dolgozói, munkásat, 
értelmiségiek, mindenkit meghívunk a 
szombat este 6 órára a városháza köz-
gyűlési termébe. 

Az előadást vita követi. 

("Hvasd Is Uiíe&zd 
ti Délmagvarorszáqaf 

Az Anyag- és Árhívatal nyílfan kiálíi 
az árdrágító gyár védelmében 

Kiderült, hogy J e k e i f a l u s s y c á r á i o n felül v e t t e a molloet 
a D a m s - s r D v c g y á t t ó l 

| bedolgozási képleténél levő leírási hiba 
; folyományának fogható fel" az árdvági-
{t ás. Ebből a magyarázatból azután min-
denki érthet, mit akar. Mi a magunk 
részéről csak annyit értünk meg, hogy 
Jekelfálussy mellett a gyárnak is a vád-
lottak padján van a helye. 

Jekeifalussy ügyében egyébként ha-
marosan kitűzik a főiárgya-lást. 

(Szeged, január 2.) Emlékezetes, hogy 
Jekeifalussy sáinsdor textilnagykereske-
dő árdrágitási ügyét legutóbb a -sze-
gedi törvényszék Linzer-tanácsának el 
kellett napolnia, mert a repülőpostán 
az Anyag- és Árhivataltól kért hivata-
los -szakvélemény „elkallódott". A tár-
gyalás elnapolásával egyidőben újra 
megkeresték az Anyag- és Árhivatalt, 
ahonnan a: válasz csütörtökön meg is 
érkezett a szegedi államügyészségre. A 
válasz — mint- a Délmagyarország, mun-
katársa értesül — reflektorfénnyel vi-
lágítja meg- az Anyag- és Arhivatal és 
a gyáriparosok között fennálló viszonyt. 
Kiderül ugyanis belőle, hogy a Jekel-
falussinak szállitó gyár a molinó mé-
terét 25 fillérrel adta drágábban és ter-
mészetesen nem csodálható, hogy a 
gyár árdrágítása, mellett a közv3titőés 
Jekeifalussy is meg akarta keresni a 
magáét. Az Anyag- és, Arhivatal azon-
ban, noha nem menti Jekelfalussyt a 
Darvas szövőgyár védelmére kel és 
Darvasék túllépéseit „nem tartja szán-
dékosnak". Rögtön meg is magyarázza, 
hogy miért „ártatlan" a Darvas szövő-
gyár. Kitűnik a leiratból, hogy „séma-
leiraton közhasználatban levő sokszoro-

sított példányának lánc- és vetülék-

AsszonykUltföttség 
a p o l g é r m e i t e r n É t 

(Szeged, január 2.) Nagyobbszü-
mu asszonyküldöttség kereste fel 
Dénes Leó elvtárs polgármestert és 
kérték segítségét elespttségükben. 

Az asszonyok eddig közmunkán 
dolgoztak. A legújabb rendelkezés 
szerint azonban beosztották őket a 
ház'ipai foglalkoztatóba, ahol azon-
ban ínég a legszükségesebbet sem 
keresik meg. Dénes elvtárs elrendelte 
az ügy kivizsgálását és az asszonyok 
rövidesen munkaalkalomhoz is fog-

jitak jutni. 

00 o-
Dolgoxni keli kérem, 

dolgozni 
Schlammandinger ur — a Nem-

zeti Bank levitézlett, igazgatója, újsze-
ged! -szép bérház tulajdonosa — an-
nakidején abban lelte kedvét, hogy 
tőle telhetőleg elárulta országunkat 
német „fajtársainak", most nagyobb, 
működési terület híján — bérházának 
lakóit dirigálja kényuri eszközökkel. 

A demokrácia reá nézve fojtó lég-
körében anyagi alapja megvan ahhoz, 
hogy nyeregben érezze magát: a bér-
házának jövedelmén kívül ezer fo-
rintnál több nyugdijat is kap ... 

Történt a napokban, hogy egyik 
famunkás-lakója, aki hajnaltól nap-
nyugtáig végzi nehéz munkáját, elké-
sett egy nappál a házbérrel. 

Bűntudatosan, félve jelenik meg a 
30 forinttal a fa munkái felesége a 
szurósszernii háziurnái és bocsánatot 
kér a késésért. 

Es S c ki amma nding ér ur — aki 
mást sem csinál, mint a boldog múl-
ton ábrándozik és vágja zsebre a ha-
talmas nyugdijat, gúnyosan jegyzi 
meg a napi tiz. órát robotoló famunkág-
feleségének: 

— •Dolgozni kell, dolgozni, akkor 
lesz pénzük és akkor pontosan fi-
zethetik a házbért... 

Pénteken nyílik meg 
a népi kollégiumok országos 

értekezlete 
(Budapest, január 2.) Január 

3-án, pénteken reggel 9 órakor a 
Győrffy-koljégiumban nyitják meg a. 
népi kollégiumok első országos érte-
kezletét, amelyen Tildy Zoltán köz-
társasági elnök, Nagy. Ferenc minisz-
terelnök, Rákosi és Szakasits mimisz.-
terelnökhelyettesek is megjelennek, 

Megindult a postsforgaiom 
Törökországgal ^ 

(Budapest, január Z) Mint a posta-
vezérigazgatóság közli, január l-én 
megnyílt a póstaforga-lom Törökor-
szággal. Bővebb felvilágosítást s 
póstahivatalok adnak. 

Francia elismerés 
Szent-Györgyi Albertnek 

(Páris, január 2.) Az Adton cixnü 
nagy francia kommunista lap -újévi, 
számában nagy cikket szentel Szent-
Györgyi Albertnak, a € vitamin fel-
fedezőjének. A la-p részletesen is-
merteti Szent-Györgyi .Albert élet-
pályáját és nemzetközi hírnevének ál-
lomásai:. Az a Szent-Györgyi Albert, 
aki tegnap időt tudott szakítani labo-
ratóriumi munkájából, hogy tevéke-
nyen küzdjön a nácik elten, ina olyan 
ifjúság formázásából veszt ki részét, 
amelyet az egész emberiség számára 
azonos és hasznos eszmék hatnak át... 

Sem Törökországban, 
sem Irakban nincsenek 

amerikai csapatok 
(Washington, január 2.) Az Egye-

sült Államok külügyminisztériumának 
szóvivője cáfolta az amerikai lapok 
által is átvett közleményekéit és ki-
jelentette, hogy sem Törökországban, 
sem Irakban nem tartózkodnak ame-
rikai csapatok. Törökország, főként 
pedig a Dardanellák kérdését illetően 
a helyzet változatlan. Az Egyesült 
Államok kuliigy nünisztériumja sem-
mit sem tud a miontreuxi egyezményt 
aláirt hatalmak állítólagos összejö-
veteléről és jelen pillanatban nem is 
áll szándékában ebben a kérdésben 
kezdeményező lépéseket tenni. 

A M a g y a r K o m m u n i s t a P é t i p o l i t i k a i a f e s d e u r i é g e keretében január 4-én, szombaton d.u. 6 órakor O L T K á r o l y nemzetgyűlési képviselő 

A z i m p e r i a l i z m u s m a i k é r d é s e i 
cimen előadást tart a váiosháia közgyűlési termében. Az előadást vita követi. 
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N A P I R E N D 
PÉNTEK, január 3. 

Nemzeti Színház: este 7-kor; Leány-
vásár. 

Széchenyi Filmszínház: fél 4, negyed 
6 és 7 órakor: Diadalma® Péter. 

Belvárosi Mozi': féli 4, negyed 0 és 
7 érakor: Ignác az ezred kedvence. 

Korzó Mozi: fél 4, negyed G és 7 óra-
kor: Csákó és kalap. 

Muzeum zárva. 
Somogyi-köhy vtár: nyitva 9 órától 

7 óráig. 
Egyetemi könyvtár; nyitva 8 órától 

7 óráig. 

SZOLGALATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Leínzinger Pál Horváth M. u. 9, Les. 
fcd Vilmos Újszeged, Vedres u.. Pósa 
Balázs Kálvária u. 17., „Szent István" 
gyógyszertár, K. Tiehy Béla Mátyás-tér, 
Alsóváros, Selmeczy Béla Somogyitelep 
IX. u. 489. 

—oOo— 
— Fdőjárásjelentés. Várható időjá-

rás péntek estig: Mérsékelt szél, bo-
rús ködös idő. többfelé havazás. A-
hőmérséklet alig változik. Távolabbi 
kilátások: néhány nap múlva az idő 
hidegebbre fordul. 

— Erdei Ferenc v. belügyminiszter, 
a Nemzeti Parasztpárt országos alel-
nöke »Lesz-e demokrácia Magyaror-
szágon ?« címen tart előadást január 
5-én, vasárnap délután 6 árai1 kezdet-
tel a városháza közgyűlési termében. 
Mindenkit vár a Nemzeti Parasztpárt. 

— A-z afrőtanyai szülőotthon meg. 
nytiása. Mint ismeretes, Alsótanyán 
a vár o és az MNDSz együttesen szü-
lőotthont állít fel. melvet az MNDSz 
agilis asszonyai fognak vezetni. Az 
otthont ianuár 5-én adják át ürcne-
péVvt's külsőségek közt, ennék elle-
niére már is van lakója és meg is 
született benne az első gyermek. 

— Szigorlati és alapvizsgálati na-
pok a jogi fakultáson a két félév kö-
zötti szünetben. A két félév közötti 
szénszünet ellenéire Is tart a jog- és 
államtudományi kar január, valamint 
február havában két-két rendkívüli 
vizsgananoh fantiár 14-én és 15-én 
szigorlatok és alapvizsgálatok lesz-
nek, február 12-én és 13-án pedig 
csak szigorlatok. 

— Mezőgazdasági szak filmek Sze-
geden. Szeged városa a földnrivelés-
ügvv minisztériumtól mezőgazdasági 
szakfilmeket kért, hogv a belterjes 
gazdálkodásnak a tanvavilágbari hat-
hatós .propagandát tudjanak kifej, 
tent 

— Vasúti kedvezmény a hadirok-
kantaknak A hadirokkantak a sze-
gedi gazdasági vasúton évente há-
rom izben 75 százalékos, vagy telje-
sen ingyenes utazásra kaptak enge-
délyt, amit alkalomról alkalomra ké-
relmezniök kelt 

— A fiiszerkereskedők január 9-én 
üólutor.i 5 órakor a l.echner-téri szék-
háziban tisztújító közgyűlést tartanak. 
Megjelenés kötelező. 

— Al MKP hadifogolyszolgálata: 
Daróczi rtáuos (Krasznodon) hadu 
fogoly tábori számát felkutattuk, kér-
jük feleségét Arany .'János-utca 2. 
Sz. alá bejönni. 

K O R Z O M O Z I Te&oa 

M a u j a m e r i k a i fálna! 
A borzalmak iiknjef 
Grand gruignoi! 

LIONEL ÁTWILL és 
LON CHANEY fr, 

szenzációs fószerepiécével 

A R I C H M O N D I 

R E J T É L Y 
és 

I: A SarkkBiönletol 
VILÁGHÍR AD ÓK 

Előadások kezdete : Fél 4. 6 és 7 óra 

A Se lse tésro B a r t a f ő t á r g y a t á s á n 

A védők a gazdasági rendőrséget 
szidalmazták és rágalmazták 

A vádlottak — c „ N o b e l - d í j a s " Barta kivételével — beismerő 
vallomást tettek 

(Szeged, január 2.) Örömmel veheti 
tudomásul a dolgozok nagy tömege, 
hogy nincs ideje a napi termelő mun-
káját félbehagyni ós elmenni az uzso-
rabiróság egy-egy tárgyalására. Ugyan-
is, amennyiben nagyobb számban hall 
gatnák végig ezeket a tárgyalásokat 
a dolgozók, ugy az utóbbi időben pél-
dátmutatóan dolgozó uzsorabirsóág íté-
letei helyett népitéletek születnének 
ezeken a tárgyalásokon. A védőügy-
védek és vádlottak terrorisztikus fel-
lépése már egészen felháborítóvá vá-
lik az uzsorabiróságon. 

Csütörtökön; délelőtt tárgyalta a 
szegedi törvényszék Linzer-tanácsa 
Barta János szegedi terménykereskedő 
ós társainak ügyét. Széltében-hosszában 
beszéltek már régóta Szegeden Bartá-
ról, aki saját dicsekvése szerint ter-
ménykereskedése révén órák alatt tíz-
ezreket keresett. Egy izben azt is kije-
lentette, hogy a kisujjában nagyobb tu-
dás van, mint az egész gazdasági rend-
őrségnek, majd Nobel-dijat ígért an-
nak, aki őt „lebuktatja". A tárgyalá-
son ő is bebizonyította, hogy a védő-
ügyvédek oktatásai mennyire eredmé-
nyesek. A rendőrségen és az állam-
ügyészségen tett beismerő vallomásait 
ugyanis teljes egészében visszavonta 
és azt állitotta, hogy felvett ugyan egyik 
megbízójától' 13 ezer forintot, de ő ezen 
a pénzen nem a vád tárgyává tett 100 
mázsa kukoricát, hanem 300 mázsát 
akart venni. Gárgyán János alsóvárosi 
vendéglős lg tagadta, hogy maximális 
áron felüli adta volna a kukoricát. Var-

ga. Ilona és özv. Havranek Orbániié be-
ismerő vallomásai azonban megdöntöt-
ték Barta hazudozásait. Gárgyán Já-
nosáé és Kovács Szilveszter vádlottak 
is beismerő vallomást tettek. 

Ezután a védőügyvédek és Baría 
együttes nagy támadási akciója kö-
vetkezett. Mindenáron be akarták bizo-
nyítani, hogy Barta sohasem volt feke-
téző és há valaki bűnös, akkor a rend-
őrség, mert „szegény" Bertát beugrat-
ták. Linzer tanácselnök erélyes rend-
reutasitásai teremtett csak rendet, mert 
az akcióhoz csatlakozott a vádlóit mel-
lett felsorakozó és állandó pisszegések-
kel, közbeszólásokkal zavart keltő „ba-
ráti köri', melynek provokatív maga-
tartása egészen feszültté tette a tárgya-
lás hangulatát. A védők beszédeikben 
is hűek maradiiák, önmagukhoz és kar-
ban szidták a rendőrséget, beugratémak 
nevezték a feljelentőt és követelték, 
hogy a gyanútlan és ártatlan Barta he-
lyett azt ültessék a vádlottak padjára. 
A perbeszédek elhangzása után a biró-
ság az előrehaladott időre való tekin-
tettél péntek déleltőf 9 órára tűzte ki 
a tárgyalás folytafását. 

Ideje lenne, hogy a védőügyvédek 
egyre agresszívebb hangjával szemben, 
— a dolgozók védelmében és az árdrá-
gítók ellen — kellő rendszabályokat 
hozzanak. Mégis csak lehetetlen- hogy 
a forint védelmében sikra szálló gaz-
dasági rendőrségbe mindenki büntetle-
nül beletörölhesse sokszor kétes tiszta-
ságú cipőjét. Ezekután természetesen 
kíváncsian várjuk az Ítéletet. 

Március 15-én 
vasutas kiállítás nyilik 

A vasutasszakszervezet felkereste hivatalában 
Gerő Ernőt 

(Budapest, január 2.) Ma reggel a 
vasutas szakszervezet küldöttsége ke-
resti? fel Gerő Ernő közlekedésügyi mi-
nisztert. hogy a vasutasok nevében 
köszönetet mondjon neki az elmúlt év-
ben- bekövetkezett nagy eredmények-
ért. 

A miniszter válaszában bejelentette, 
hogv az a* mözdonymodeU, amit aján-
dékba kanott és amelv több mint egy 
mázsa sulyu, az uijáénüendő közleke-
dési múzeum első darabja1 lesz. Március 

— Hangulatos S/Jlveszter-est az 
Uiságiróotthonban. Mint minden év-
ben. ugv a7. 1940-os óesztendőt ás 
hangulatos keretek közt búcsúztatta 
ar uisá^lrók és művészek otthonának 
közönsége. Az otthon falait a szegedi 
festőművészek által készített karri-
ka'urák és rajzok díszítették. Vidám 
mocolyt csalt mindenki arcáta a két 
Tápav, Gábor, Dorogit Dinnyés; 
Cserfa, Szőke. VTasits és Winkler jól 
sikerült re-uzarajza. Az otthon képe 
teljecen átalakult a Nemzeti Színház 
diszktezőinek jóvoltából. A műsort 
Abonvi Tivadar, a Nemzeti Színház 
főrendezője állította össze, aki az ott-
hon Szilveszter-estjének is főrende-
zője voT. A műsorban is színházunk 
prominens művészei vettek részt, igv: 
Szondv Biri, Zentav Anna, Gáti Pál, 
aki egyben konferált is, Sugár Misi, 
Kozák László, Káldor : fenő. Rózsa 
fenő és a színházi vokál kvartett. Az 
óesztendőt Magyar László verseivel 
Gábor Arnojíj főtitkár búcsúztatta, az 
u;évet ugyancsak Magyar László ver-
sével Zenfay Anna köszöntötte. A 
tervezett »Mi kis városunkc szatírá-
nak technikai okokból csak az első ré. 
szét adhatták elő. Az »Igy irtok ti« 
című első részt tőkós Zoltán, Budai 
Péter és Radvány Sándor hirlapirók 
ős Versényi Ida, a Nemzeti Színház 
művésznőié ad+a elő nagy sikerrel. 
A művészien átalakiitott otthon díszí-
tési és világítási munkálatait Bánhidi 
Sándor fővíláfiosi'ó mester és Krém-
per Béta fődis/Jetmester irányltot-

16-én közlekedési kiállítást kíván ren-
dezni, ahol megmutatjuk azt, hogy '.mit 
végeztek a fasiszta rombolások után a 
vasutasok, postások, útépítők és mind-
azok, akik a közlekedés dolgozói voltak. 
Meg akarjuk mutatni ezen a kiállítá-
son, hogv miként történik a vasút és a 
postaközlekedés újjáépítése. Rá fogunk 
mutatni ezen a kiállításon arra. mit 
jelent, amikon a vasutas g&ját magának, 
gnját pépének dolgozik és minden mun-
káját a nép érdekében végzi. 

fák a megfelelő műszaki személyzet-
té!. Dr. Envedi Károly konferanszit 
Gerő Dezső háznagy olvasta fel. Az 
otthon, a színház és Szeged város 
közéleti nagyságairól Donászy Kál-
mán által irt szel'enves ritmusokat 
Sugár Misi tolmácsolta nagv hatás-
sal. Műsor után, aki feljutott a do-
bogóra. reggelig táncolt. A jókedvű 
közönség világos reggel széledt szét 
egy kellemesen eltöltött éjszaka em-
lékével. 

— A mentők és tűzoltók uiévi mér. 
lege. A mentők és a tűzoltók mun-
kája felé egész évben kevesen for-
dulnak figyelemmel. Csak a bajba-
iu'otiak gondolnak vissza mindig bá-
lás szívvel rájuk, amikor egy-egy 
baleset, vagy. tüzeset bekövetkezése 1 
kor látják mentőink és tűzoltóink 
derék munkáját. Az elmúlt évben az 
51 főből áiUó tűzoltótestület roham-
munkával 2 autószert javított meg és 
a belterületen 46 tüzesetben, kül-
tcrü'eten pedig 11 tüzesetben léptek 
közbe. A mentőszolgálatot 1 mentő-
autóval és 2 lófogattt mentőkocsi-
val látják el a mentők. Balesethez és 
betegszállításhoz 2C64 izben kellett 
kivonulniok és 95 esetben miiszaki 
mentes is volt. A két orvostanhall-
gatóból és 2 tűzoltóból álló mentü-
kül önitmény hasznos munkájára mu-
tat rá ez a nagy szám. Bizonyos, 
hogy a szegedi tűzoltók és mentők 
megérdemlik a közvélemény további 
támogatását. 

Az MKP vasárnapi népgyülései 
a fa lvakban 

Szatymazcn, vasárnap, 5-én délelőtt 
10 órakor a Szövetkezet helyiségé-
ben, előadó: Berár Demeter. 

Kistemplointanyán, vasárnap délelőtt 
fél 12 órakor a Németh-féle ven-
déglőben, előadó: Varga Pál. 

L'jszentivánon, vasárnap délelőtt 11 
órakor, előadó: Perjési László. 

Kisteleken, vasárnap, 5-én délelőtt 11 
órakor a Mozi helyiségében, elő-
adó: Komócsin Zoltán. 

M e g i n d u l t 
a n a r a n c s s a á l l í t á s 

M a g y a t o r s z á g r a 

(Budapest, január 2.) Megindult a 
narancsszálliiíás Magyarországra. Ez-
zel kapcsolatosan- a kö/eiltittásitgyi 
minisztériumban most folynak a na-
rancs árának megállapításai. Eszerint 
a nagykereskedői ára ládával együtt 
8 forint lesz kilónként, a fogyasztói 
ára 11 forint. Ugyanekkor a közellá-
tásügyi miniszter szigorúan ellenőrzi 
a hivatalos árak betartását. 

— Újévi fogoly a népügyészségen. 
Orincsay László szegedi (Deák Fe-
renc-utea 8. sz. a.) lakos volt hívatá-
sos századost állította elő a szegedi 
katonapolitikai osztály a népügy ész-
ségre, többrendbeli háborús és nép-
ellenes bűncselekmény gyanúja miatt, 
Orincsay a délvidéki bevonulás aI-» 
kalmával még 1941-ben saját legény-
ségével kegyetlenkedett, majd az er-
délyi és délvidéki bevonulások után, 
valamint a szegedi getlózások idején 
idegen ingóságokat eltulajdonított. 
Dr. Serényi György népügyész a volt 
hivatófos századost kihallgatása után 
letartóztatta. 

— Sikrtnéma Szilveszter-est. A Dél-
vidéki Siketnémák Egyesületében 
Szilvesz'er-este összegyűltek Szeged 
és környékének sikelnémái, hogy kö-
zösen ünnepeljék az uj esztendőt. 
Megható volt az a jóság, amely erek-
ből az emberekből áradt. Amint fo-
gyatékosságuk'mellett is ütemre tán-
coltak és vidám sziporkázó ötleteik-
kel igyekeztek felvidítani egymást az 
uj esztendő közeledtével, > megszorí-
tottuk »anyjuk<! és tanítómesterük: 
Keksz Jánosnénak a kezét, aki fá-
radtságot és időt nem kiméivé fára-
dozik »gyermekeiért«. Nem kétséges, 
hogy ilyen munka mellett nem marad 
el a boldog uj esztendőd 

— Munkás Kul-urszövetság 2. sza-
bad kabaréja vasárnap délután f j óra-
kor a szakszervezeti székház nagyter-
mében, Ká!várLa-u. 10. ( 

— Az MKP Belváros I. szervezete 
vasárnap és hétfőn délután 5 órai 
kezdettel hangulatos teadélutánt ren-
dez Berzsenyi-utca 2. szám alatt. Be-
lépődíj a te aj eggyel együtt 1.50 fo-
rint. 

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

x Guminadrág és gumipelenka bé-
kebeli minőségben indst érkezett. Kií-
gyó-utca 7. Óptikó. 

Léfeklátő csoda 
graicló&ua 

MINDENT MEGMOND. 
Távollevő személyekről is. 

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

K51«tf?t> 10.. I tirrelct 6 •114 

A . d o l g o z ó k 

harcos lapja 
a 
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A v i t é z pe re l ő 
bo ldog u jeve t k iván 

A Szegedi Kis Újság újévi számá-
ban jelent meg ez a hirdetés: 

B. u. é. fa. 
tisztelt munkaadóinak, jóbarálainak 
és ismerőseinek Török József és v i -
t é z Rácz István sertésmis-
k ár ol ók és h er élők. 

A „vitéz mislcároló" nyilván nem tud-
ja, hogy időközben történt egy és más, 
aminek következtében a vitézség, még 
ha herélő is az illető, nem erény többé. 
Viszont a Sz. K. U. kiadóhivatalának 
már tudnia kellene, hogy a magyar 
nemzetgyűlés törvényt hozott, amely 
megtiltja a cimek és rangok viselését-
Ea vonatkozik a vitéz sertésmiskáro-
lókra is. 

Műsoros kisgyülések 
a Móravárosban 

3-án, pénteken este 6 órakor a Sánta-
féle vendéglőben, Szél-utca. 

f?«án, szerdán este 6 órakor az ö r 
dögfo-féle vendéglőben, Faragó-
utca 27. 

tO-én, pénteken este 6 órakor a Mar-
schal-félc vendéglőben Kálvária-tér 
beszámolót tart Komócsin Zoltán 
elvtárs ős közreműködik a Délma-
gyarország tailturgárdája. 

W H H * ' 

Vadas Sára előadása 
'(Szeged, január 2.) Vaisne dr. V*-

l&ajs Sáira a népjóléti minisztérium 
osztálytanácsosa érdekes előadást 
tart január 5-én délután fél 5 órai 
kezdettel a Magyar—Szovjet Művelő-
dési Társaság klubhelyiségében, a 
K i s Dávid-palotában. 

Az érdekes előadást az MNDSz és 
a Magyar—Szovjet Művelődési Tár-
saság közösen rendezi, melyen dr. 
Vadas Sára »Szociálpolitika a Szovj'et-
íinw5ban« cimü előadásán kívül az 
MNDSz még beszámolót tart kará-
csonyi akciójáról. 

A belépés díjtalan és a két egye-
sület minden érdeklődőt szívesen el-
vár kellemesen fűtött helyiségeiben. 

SZfNHÁZa? M Ő v á ^ Z g Y 

Balett-est 
a Nemzeti Színházban 

A szombati estén a város klasszikus 
táncokat kedvelő közönsége kap ma-
radandó élményt a Nemzeti Színház-
tól, Egy estén kerül sorra a n a g y -
sikerű Seherezáde és Fából faragott 
királyfi Bartos Irén primaballerina, 
Harangozó Cryula, a Magyar Opera-
ház balettmestere és Zscdéuyi Ká-
roly, a Szegedi Nemzleti Színház.bal-
letmesterének félléptével. A két nagy 
halléten kívül az est élményszerű ki-
egészülése a Kék Duna keringő, me-
lyet Bartos Irén, Zsedcnyt Károly 
adnak elő a balletkarral és a Szege- _ 
den először szinrekerülő Harangozó 
Gyula betanítása Brahms V. magyar 
tánca, melyet Bartos Irén és Haran-
gozó Gyula táncolnak. Ezzel a ballet-
esttel tesz eleget a színház annak a 
sok kérésnek és propozioiónak, mely 
a közönség köréből megnyilvánult, 
hogy ©gy teljes színházi estén színe-
sebbnél színesebb táncokkal a ínoz-
gáskul'ura összes szépségeivel aján-
dékozza meg három órás műsor ke-
retében. 

A dolgozók kedvezményes ( 
bérletrendszere 

A szinházi iroda hírei; 
Az uj év beálltával a színház igazga.' 

tósága a dolgozók részére ujabb kedvez-
ményt léptet életbe. Az eddigi kedvez-
ményes jegyeket beszünteti, a kedvez-
ményt kizárólag azon dolgozók részére 

- taríja fenn, akiknek havi jövedelme a 
400 forintot meg nem haladja ys vala-
melyik szakszervezetnek tagja. 

Iíibocsájt a dolgozók részére 50 szá-
zalékos kedvezményes jegy váltására 
jogosító 10 szelvényt tartalmazó szel 
vényfüzetet 5.50 forintos árban. Mind 
egyik szelvény bármilyen rendű hely-

re 50 százalékos kedvezményes jegy vál-
tására jogosít azokra az előadásokra, 
melyek a ezinlapon és a napilapokban 
előre közöltetnek. A szelvény-füzet tu-
lajdonosa a szelvény-füzetből az általa 
választott előadásra a színház jegypénz-
! árában a lefejtett szelvény ellenében 
féláron —• 50 fillér beszámítása mellett 
— jegyét megkapja. Igy a. dolgozó a 
színház által közölt előadások közül azo 
kon a napokon érvényesiti szelvényét, 
amelyik, napon az előadást meg akarja 
r.ézni. 

A sezl vény-füzet váltására jogosult 
dolgozónak igazolnia kell szakszerve-
zeti tagságát és 400 forintot meg nem 
haladó jövedelmét. Az üzemi bizottsá-
gok csoportosan is kiállíthatják az iga-
zolást, igy nem szükséges a személyen-
kinti külön igazolás, A szelvény-füzet 
névre szól és másra át nem ruházható. 
A szelvények 1946—47. sziniévad végéig 
beváltan dók, mert a megmaradt szel-
vényekért visszatérítés nem igényel-
hető. 

Szelvény-füzet a Szegedi 'Állami 
Nemzeti Színház jegypénztáránál és 
gazdasági hivatalában délelőtt 9-től l-ig 
és délután 5-től 8-ig bármikor váltható. 

Azokat az előadásokat, melyekre a 
szelvények érvényesek „Szelvénybérlet" 
megjelöléssel tüntetjük fel a plakáto-
kon és az újságokban. 

—o()o— 
Színház az egyetemért. A Szegedi 

Nemzeti Színház Vaszv Viktor opera-
igazgató kezdeményezésére 1947. feb-
ruár első napjaiban az ünnepi alka-
tomnak megfelelő díszelőadást ren-
dez, amelynek jövedelmét a nehéz 
anyagi helyzetben lévő egyetemi ku-
tatóintézetek tudományos céljaira en-
gedik át. 

F A d r ü i i S ü 

„KONCERT" mesterbárlet III 

Cserfalvi Eliz 
hegedű-est 

Jaoa&r 13. héifft T I S Z A fél 8. 

Szakszervezeti hirek 
A zenészek szakszervezete január 

3-án, pénteken délután 3 órakor tag-
gyűlést tart a szakszervezeti székház-
ban. . ? 

A födrászmunkások szakszervezete 
január 5-én, vasárnap délelőtt fé l 
10 órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházba n. 

A malomipari munkások szakszer-
vezete január 5-én, vasárnap délelőtt 
10 órakor taggyűlést tart a szákszer-
zeti székházban. 

Az építőmunkások szakszervezeté-
nek kéményseprő szakcsoportja ja-
nuár 5-én, vasárnap délelőtt 10 óra-
kór taggyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A hírlapterjesztő munkások szak-
szervezete január 6-án, hétfőn dél-
előtt 10 órakor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. 

A földmunkás szakszervezet fel-
hívja tagjai figyelmét, hogy haladék-
talanul jelentkezzenek burgonyaügy-
ben a szakszervezetnél délelőtt 8-tóI 
délután 6 óráig. Kálvária-utca 10. 
II. jobbra. • 

Értesítem tiszteit vevőimet: 

jegyes-cukor 
kiosztását m e g k e z d e m ! 

B L U M fűszer, vegyi nagykereskedő. 

Zákány-utca 23. Telefon:5-49 

Szeged thj. város polgármesterétől. 

Az ebet! pár tnapok e lmaradónk . 

Szeminárium Sompgyitelepen pénte-
ken este 6 órakor. 

Szeminárium Felsővároson pénteken 
6 órakor, előadó: G-yenes András. 

Felsővároson pénteken este 6 óra-
kor vezetőségi ülés. 

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

S P O R T 

•I 

170'" 1 1— 10 50. 
Tárgy; Tóth István közterületről 
gyakoriandó gépkocsi használati 
engedély iránti- kérelme. 

Hirdetmény. 
A 41.000-1944. K. K. M- számú 

rendelet 6. paragrafusának 1 bekez-
dése alapján közhírré teszem, hogy 
Tóth István. Szeged, Kecskeméti-utca 
14. Szám alatti lakos részére 17001/1 
—1946. szám alatt közterületről sze-
mélyfuvarozó géperejű gépkocsi vál-
lalatra 1952 január 2-ig terjedő ha-
tállyal engedély okiratot adtam ki. 

Szeged, 1946. december 30. 
Dr. Antalffy s. k. h. polgármester-

A SzAK idényzáró vacsorája. A Sze-
ged A K vasárnap este 8 órakor tartja 
idényzáró vacsoráját hivatalos helyi-
ségében. Ekkor osztják ki az NB I. csa-
patnak az 1945—46-os idényben a 3. 
hely érmeit, valamint az ifi és II. csa-
pat bajnoki érmeit. A SzAK vezetősé-
ge ezúton hivja meg a társegyesülete-
ket és szurkolókat. Vacsora jegyek 
megrendelhetők 586-os telefonon, és 
Ker'.esnél, Deutsch villamossági szak-
üzletben. 

R Á D I Ó 

PÉNTEK, január 3. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7: Hirek. Műsorismertetés. 7.20: Reg-
geli zene. Közben naptár. 9; Rácz Tar-
losi Pál cigányzenekara muzsikál. 10: 
Hirek, 10.10: Operettrészietek. 12: Déli 
harangszó. Hirek. 12.15: Zengő zene — 
szines szó. 14: Hűek. 14.10: Az élet 
számokban. Tiz porc az Országos Sta-
tisztikai Hivatalban. 14.20: Népszerű 
operarészletek. 15: Solochov, a Csendes 
Don szerzője. Előadás. 15.20: Magyar 
nóták. 15.40: Zsarnay Kálmánnal, Pest-
megye főispánjával beszél a rádió mun-
katársa. 15.55; Műsorismertetés. 16: Fú-
vós kamarazene. 17: Hirek. 17.10: Az 
üzemi alkotmány reformja. Szakasits 
Antal előadása. 17,20: Szakszervezeti 
hiradó. 17.25: A Vöröskereszt közlemé-
nyei. 17.45: Sportiközlemények. 18: Li-
liom. Külvárosi legenda hét képben. 
Irta: Molnár Ferenc. 19.40; Lehobay Ár-
pád verseket mond, 20: Hirek, Sport-
hírek. 20.20: A Rádiózenekar játszik. 
21.20: Hangos Hiradó. 21.50; Hírek és 
krónika oroszul. 22: Hirek. 22.20: Mit 
hallunk holnap? 22.30: „Rádió viíághir-
adó". 23. A szovjetkövetség ajándékle-
mezei. 23.15: Régen volt — siker volt. 
Hanglemezek. 24: Hirek. 0.10: Hirek és 
krónika franciául. 0.20; Hirek és króni-
ka angolul. 

Budapest II. 
17.00: Százarcú szerelem. Közben 

18.00: Hirek. 19.00: Faluhiradó. 19.15: 
A Falurádió népfőiskolája. 19.20: Zágon 
Iván jazzegyüttese. 20.00: Külföldi ma-
gyar lapok szemléje. 20.15: Az Európa-
birkozó bajnokság résztvevőivel beszél-
get Váczi Zsigmond. 20.25: Balogh Ho-
na énekel. 21.00: Hírek. 21.15: Cigány-
zene. 22.15: Tánczene. 

rendes téli patkó sarok nélkül 3—> 
átpatkolás 4.— 
uj rugóiap be szerelés anyag nél-

küli 12—, 15— 
köteg rugó emelés (félrugó) 16.— 
köteg uj rugó beszerelése 20.— 
rugólap forrasztás 15.—, 20.— 
uj rugó anyalap (kapás anyag 

•nélkül 40.— 
uj rugó anyalap (alsó rólnis 

anyáig nélkül 25.— 
Az egyéb, itt fel nem sorolt munkák 
árát viszonyítva a már benníoglaltak-
hoz, vagy az idő és anyag elhasználása 
figyelembe vételével óránkint 5 forint 
óradíjjal .számítják. Az árak szembetű-
nő helyen kifüggesztendok. Az 5 száBa-
lékos rendkivüli árengedményt nem 
kell adni. Polgármester. 

A kukorica ára január hónapban: 
1—15-ig csöves 24.82, morzsolt 31.58 
forint, 15—31-ig csöves 24.97, mor-
zsolt 31.77 forint, 20 kilón aluli vé-
telnél kilón kint csöves —.28, mor-
zsolt —.35. 

Polgármester. 

Apróhirdetései 

I F O G L A L K O Z Á S I 
Léleklátó csoda, grafológus min-

dent megmond, távollevő személyek-
ről is. Fogad: délelőtt 10—12-ig é l 
délután 2—6-ig ünnepnapokon is. 
Kölcsey-utca 10. I. em. 6. 

MAJOR AKOS gyorsíróiskolájába® 
január- 7-én uj kezdő-haladó gyoreíráía, 
gépirási tanfolyam nyílik. Bocskai-u. 4. 

F IATAL mindenes főzőnőt felveszek. 
Pollák Gyula,' Margit-utca. 12. 

ANGOL nyelvtanfolyam kezdők és 
haladók részére. Jelentkezés Klauzál-
gimnázium, ig. iroda január 7—10-ig, 
délután 4—5-íg. Tandíj havi 8 forint. 
Heti két óra. 

I L A K Á S I 
KÜLÖNBEJARATU ürc, „„ebu .. teo 

Kálvária-sor 16. I. kapu, 1. em. 4. 
ELCSERÉLNÉK Boldogasszony-sugár, 

ut végén 3 szobás összkomfortos lakást 
Érd. Hattyu-u. 61. 

OLCSÓ bérű egy szoba-konyhás la-
kást rókusit, elcserélném egy vagy két 
szobásért nagykörúton belül. Köves, 
Valéria-tér 10. 

30. 
35— 
18— 
40— 
12— 
2 0 — 
3— 

8 0 — 
25— 
40— 
S O -
SO— 
1 6 — 

Xözeildfisi Közlemények 
KOVÁCSIPARI ÁRAK: A szegedi 

ipartestület kovácsipari szakosztályá-
nak a közös megállapodás folytán a 
155.1946 Ip. M. sz. rendelet engedélyé-
vel az alanti részletezett munkák dijait 
a kővetkezőképpen állapították meg: 
uj tengely alátevés (40 kg-tól) 
tengelynádolás nyilanként 
tenigelytömörités 
ter.gelyforrasztás 
használt ráíhuzás 
uj ráfhuzás 3—4 
agykarika szorítás 
uj oldalátvasalás 
kis saroglya 
nagy saroglya 
uj rudszáirny álvasalás 
uj ástok átvasalás 
Uj első v. hátsó vánkos vasalás 
uj nyújtó bevasalása (beszegett) 
uj nyújtó bevasalása (hasított. 

ágashoz) 
nyujtószrány vasalás 
u.i rakonca, v. rakoncafészefc 
uj felső ferhére átvasalás 
uj lőcs átvasafós 
lőcskámva karika 
lőcskámva 
lőcs pofavas . 
csali ás karika 
egyes vagy kettes hámía vasalás 
Uj r.ud átvasalás 
külső ' v. belső kerékszög (sima) 
középnagyságú pánt 
rendes nyári patkó 

javítása, 
a l a & i t ^ a i 

vízhatlan festéssel készül Csordás bör"-
ruha készítő mesternél, Szent Miklós-

utca 7, Feísővárosi-templom'raőgött. 

BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT, tőmsgMr 
lyeget veszek. Árjegyzék & kirakathass 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 88, fogs-
dalmi templomnál. 

SZÉP csillárt veszek. Tóthné, Mik-
száth K.-u. 5. Késes üzlet. 

ÉLELMISZERÜZLET forgalmas út-
vonalon, más vállalkozás miatt eladó. 
Cim a kiadóban. . ' 

K Ü L Ö N F É L E I 
ZONGORÁT, vagy pianinót bérbe-

vennek. Cim a kiadóban. 
.ELVESZETT Szent István-tér—Vidra 

utcán újév napján este fekete szövethá-
tu rókamufí, károsult kéri jutalom el-
lenében Kölcsey-u. 5. Pántlika szalon-
ban leadni. 

BÉKEBELI anyagból készült- háló-
szobabutorokban nagy választék, Spi-
tzer Sándor asztalosmesternél Margit-
utca 12. 

2+1 Standard 120 forint, 3 + 1 Phi-
lips super 500 forint, Amatőrbolk Dáni-

20—] utca. 
! PHILIPS 3+1, egy hónapig használt 

12—(gyári ára 1437 forint) alkalmi vétel-
25— | ben elutazás miatt sürgősen 800 forint. 
1 ff—' Amatőrbolt, Dáni-u. 
20— j ELADÖ ingatlanát és vételi szándd 
J — j kát Jelentse be a Halász íngatlanirodL 

dk (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a búto-
rozott szobáját és lakásbérleti szándd 
kát is. 

10, 
25— 

8 — 
6— 
3— 
4— 
2 — 
2 — 
8 — 
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BSrleabtok 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SXNDO® 
Felelős kiadó: KONCZ LASZLÖ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség; Jókai-utca 4, 
Telefon: 493 és 103, nyomdai s z e r k ó 

tőség (este 8 őrétől): 673 
Kiadóhivatal: Kérész-utca < 

Telefon; 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMSSk 


