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Örizelbeveiték 
Dalnoki Veres Lajost? 

Az összeesküvés vezetője Horthy tót kapott megbízást a hatalom átvételére 
Dálnoki Veres Lajos csendőrökkel akadályozta meg a keleti hatetéren 

a visszavonulást k 

(Budapest, január 7.) Jelentettük, 
hogy a rendőrség államvédelmi osz-
tálya nagyszabású katonai összeeskü-
vést leplezett le, amelynek célja a 
demokrácia, megdöntése és a Horthy-
rendszer visszaállítása volt. Budapes-
ten hétfőn elterjedt az a hlj, hogy 
már az összeesküvés vezetőjét Dál-
stoKi Veres Lajos vezérezredest is őri-
zetbe vették, de ezt a hirt még illeté-
kes helyen nem erősítették meg. A te-
"artóztatottak száma azonban állan-
dóan növekszik, mert mindazokon a 
helyeken ahova az összeesküvés szá-
lai elvezettek, továbbfolytatják a nyo-
mozás*. Ezekről a helyekről állan-
dóan jelentik az ujabb őrizé tbevétete-
;40*. ' 'I 

Magáról az összeesküvés előkészí-
téséről is ujabb adatok kerültek nyrl-

'vánosságra. Kiderült, hogy Dálnoki 
Veres Lajos vezérkari tisztjei előtt 
Horthy Miklós írásbeli felhatalma-
zását mutatta fel. Ebben a volt kor-
mányzó »legfelsőbb felhatalmazási 
•adott neki a hatalom átvételére, 
amennyiben Horthy a kormányzói 
jogkör .gyakorlásában valamilyen ok-
nál fogva akadályozva lenne. A levél 
valódisága egyelőre még nem bizo-
nyosodott be, de mindenesetre ezzel 
szervezte be Dálnoki Veres a Horthy-
rendszer elvetemült híveit. 
. Dálnoki Veres működéseit a front 

" feljes összeomlása után kezdte meg 
Budapesten. Előzőleg 1944-ben a ko-
lozsvári hadtest parancsnoka volt és 
a németek leghívebb szolgájának bi-
zonyul*. Amikor már visszafelé özön-
lött a német és magyair katonaság, 
akkor tábori csendőreivel a legvadabb 
hajszát indította a hazatérni akaró 
magyar katonaság ellen. Százával lö-
vette ekkor agyon a háborút már to-
vábbfolytatni nem akaró magyarokat 
és ezrével a munkaszoilgálaitosokat. A 
szerb, román és zsidó századokat 
fegyver nélkül vetette bc az első vo-
nalba és a kjéftezebt, lerongyolódott 
embereket arra kényszeritette, hogy 
lángszórók, géppuskák, ágyuk tüze 
közben védővonalat építsenek. Végül 
amikor látta, hogy a védekezés már 
teljesen kilátástalan, akkor is még 
összefogatta -a békés polgári lakos-
ságot és barmokként hajtatta az asz-

-szonyokaí, gyermekeket Nagyvárad 
felé. 

Mindezek ellenére a felszabadulás 
után sikerült beférkőznie a demokra-
tikus vezetők bizalmába é .ezcre^re-
'desi rangját a demokratikus' hadse-
regben is mc (tarthatta. Ezzel á biza-
lommal azonban suteosan visszaélt és 
minden törekvését a demokrácia alá-
aknázására fordította. Kapcsolatait a 
nyugatról hazászrvárgott tisztekkel es 
a megbízható" . guk miatt elbocsá-
tott vezérka törzstisztekkel építette 
ki. Ezzel .i zarnosau földalatti 
Szervez*' -m létesített, amelyben a 
r<ndötr év. katonaság, honvédség be-
-zea-r/ésva kívül főként a dunántuli 

középiskolák és egyetemek fiatalsá-
gát is fel akarta használni. Sejtrend-
szerével behálózta Kőszege Szombat-
hely, Sopron, Kaposvár és Pécs vidé-
kér, A" nyugaton lévő nyilas katonai 
táborokkal állandó kapcsolatot tar-
tott fenn és futárszolgálatot is léte-
sített. Utasításokat adott ki számukra 
fegyveres alakulatok felállítására, 
fenn ar lááa és gyalo la'ozásokra. A 
békeszerződések után akarta kirob-
bantom katonai puccsát a középüle-
tek, posta, rádió, telefonközpont bir-

tokbavételével és uj kormány alakí-
tásával. Kormányában nem akart sen-
kit megtartani, aki a demokratikus 
pártok kötelékében állott. Hivatal-
Hnok kormányt akart létesíteni és en-
nek segítségévéi a katasztrofális 
Horthy politikát akarta továbbfoly-
tatni. 

Az ügyben még számos ujabb adat-
ra, vet a közeli napokban a nyomozás 
fényt és több ismert személyt is le-
tartóztattak. 

A munkásegység megíeremii 
a közös győzelem előfeltételei! 

Révai József nagy beszédei mondott a Népszava jubileumi 
ünnepségén 

(Budapest, január 7.) A Népszava 
szerkesztősege, a Szociáldemokrata Párt 
központi lapjának háromnegyed évszá-
zados fennállása alkalmából nagysza-
bású ünnepséget rendezett, a Városi 
Színházban. A jubileumi ünnepségen 
Szakasits Árpád mirfiszterelnökhelycttes 
a párt főtitkára mondott ünnepi beszé-
det. • . 

A Magyar Kommunista Párt központi 
Vezetőségének és központi lapjának ne-
vében Révai József főszerkesztő, nem-
zetgyűlési képviselő üdvözölte a Nép-
szavát. 

— 1918-bar. az addig egységes ma-
gyar munkásmozgalom utja nálunk is 
mint nemzetközileg ketté vált. Áldatlan 
testvérharc kezdődött, de ennek tanul-
ságait levontátok ti is és levontuk) mi 
is. Nem akarunk többé testvérharcot, 
munlcásegységet akarunk, hogy vissza-
vonhatatlanul és mindörökké megteremt-
sük a közös győzelem előfeltételeit, biz-
tositékát. Meggyőződésem, hogy nem 
fog sikerülni a dolgflfcó nép egységét 
megbontani senkinek, még akkor sem, 
ha ügynökeiket saját sorainkba küldik 
be — fejezie be beszédét Révai József, 
üdvözölve a Népszava vezetőit. 

Ezernél több gépkocsi vett részt 
a kecskeméti csillagturán -

GERŐ E R N Ő : UjjászUletett a magyar 
A belgrádi nemzetközi ut megnyitása — 

az ötödik dijat kapta 

automobilizmus! 
A szegedi Tisza 

Kecskemét, január 7. (A Délroa-
gyarorszátg- kiküldött munkatársától.) 
Vasárnap az ország motorosainak, 
f épkocsiveze'ő'nek, de a magyar újjá-
építésnek is nagyjelentőségű ünnep-
sége zajlott le Kecskeméten. Tildy 
Zoltán köztársasági elnök és Gerő 
Ernő elvtárs, közlekedésügyi minisz-
ter ezen a napon adta át ünnepi kül-
sőségek között a forgalomnak a ma-
gyarországi szakaszon teljesen ujja-
épitett nemzetközi műutat. Ezt az ered-
ményt nagyszabású országos csillag-
iurával kötötték össze, amelynek je-
Lni'őségét növelte,. hogy a felszaba-
dulás óta ez az első c9iillagtura Ma-
gyarországon. 

Szegedről mintegy 40 gépjármű in. 
dult a Marx-térről korán reggel, 
hogy résztvegyen a kecskeméti ün-
nepségen. A szegedi csoportot dr. 
V/ollner László rendőrszázados, .régi 
ismert sportmotoros vezette a minusz 
20 fokos, dermesztő hideg ellenére 
is mindvégig motorkerékpáron. Woll-
ner százados egyébként külön juta- újjászületett. Ez azonban nem jelent-
lomban is részesült' a csillagtura fő- . hefi, hogy meg is elégszünk ezzel az 
rendezőségétől, mert ő vezette fel a | eredménnyel. Nagy feladatok állnak 
legnagjobbszámu gépjármücsoportqt. még előttünk. Ezeket a feladatokat 

Az ország különböző részéről .in-
dult résztvevők legnagyobb része 11 
órára futott be Kecskemét főterére, 
ahol addigra már hatalmas tömeg 
•verődött össze. A déli harangszó el-
hangzása után megérkezett Tildy 
köztársasági elnök és Gerő elvtárs 
közlekedésügyi miniszter kocsija is, 
ki sereiével együtt. Néhány perc múl-
va felhang?ott a Himnusz, majd Seres 
Tibor miniszteri osztálytanácsos, a 
közlekedésügyi minisztérium gépko-
csi főosztályának vezetője mondott 
üdvözlő beszédet. 

Ezután hatalmas lelkesedés köze-
pette szólt az egybegyűltekhez Gerő 
Ernő elvtárs, közlekedésügyi mi-
niszter. 

— Az, hogy több, mint ezer gép-
kocsi és gépjármű gyűlt össze a fel-
szabadulás utáni első országos csil-
lagturán, — kezdte beszédét Gerő 
miniszter — egymagában is bizonyít-
ja, hogy a magyar automobilizmus 

két szóban lehet összefoglalni: ut 
és motor. 

A továbbiakban kitörő nagy tet-
szés mellett szólt arról Gerő elvtárs, 
hogy meg kell végire szüntetni azt a 
régi haragQskodást, ellentétet, amely 
a vasút és a motor között fenn volt, 
mert egyik legfontosabb feladatunk 
a gépjármüforigalom "fejlesztése. Be-
szedte további során az újjáépült nem-
zetközi ut jelentőségével foglalko-
zott: ( 

— A mo9t újjáépült ut — mondotta 
— országunk egyik legfontosabb köz-
lekedési utja. Ez köti össze az ország 
fővárosát az Alfökl nagy városán: 
Kecskeméten át, második legnagyobb 
városunkkal: Szegeddel. Ez az ut köti 
össze még Magyarországot nagy déj" 
demokratikus szomszédunkkal: Titő 
marsall Jugoszláviájával is, 

Gerő Ernő elvtárs közlekedésügyi 
miniszter dörgő éljenzéssel fogadott 
beszéde után Tildy Zoltán köztár-
sasági elnök nyitotta meg jelképe-
sen a nemzetközi műutat, az uton ki. 
feszitett nemzetiszínű szalag .elvágá-
sával. , j 

A Szózat elhangzása után Kecske-
mét főterén több feladatból álló gép-
jármű ügyességi versenyre került 
sor, majd a városháza dísztermében 
Tildy Zoltán kiosztotta a csillagtura 
emlékplakettjeit és a,, elnyert dija-
ka*. A szegedi Tisza Sportegyesület 
az ötödik, a DMSE plédig hatodik 
dijat kapta. 

Súlyos ítéletek a belgrádi 
kémkedési perben 

(Belgrád, január 7.) A belgrádi rá-
dió jelenti: A Stefanovics—Trifuno-
vics-féle kémkedesi perben a bel-
grádi bíróság hétfőn délután hirde-
tett Ítéletet. A bíróság az összes vád-
lottat nép- és államellenes bűncse-
lekményben bűnösnek találta. Golyó-
álta.i halálra ítélte á bíróság Stafa-
novics volt újságírót, Sztisin volt ju-
goszláv tisztet és Jovanovics volt új-
ságíró*. Trifonovics volt minisztert 8 
évi szabadságvesztéssel egybekötött 
kényszermunkára ítélte. 

Nem került még meg 
a poglavnik 

(Newyork, január 7.) Azokkal a ju-
goszláv vádakkal- kapcsolatban, hogy ar 
amerikai megszálló hatóságok nem 
akarják kiadni Ante Paveiicset, a zág-
rábi bábkormány volt vezetőjét a jugo-
szláv kormánynak, az amerikai rádió, 
ismerteti a hadügyminisztérium utasitá. 
sát, amelyei az amerikai megszálló erők 
főparancsnokságainak adtak ki Német-
országban és Ausztriában, hogy a vott 
poglavnikot elfogatása esetén azonnal 
szolgáltassák ki a jugoszláv hatóságok-
nak. 

Hazaérkeztek a nyugatra hurcolt 
tenyészállatok 

(Budapest, január 7.) A Bécsben 
működő magt ar h^catelepitési bizott-
ság telefonon jetentette Nyárádi Mik-

j lós államtitkárnak, hogy a magyar 
I állami ménesek elhurcolt lóanyagához 
•tartozó 306 tenyészlovat szállító sze-
relvény Németországból jövet ked-
den délben 12 órakor Magyaror-
szágra vezető utfán keresztülhaladt 
Bécsen. 
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Dermesztő hidegben sem szünetelt 
a kommunisták falujárása 

Vasárnap öt községet látogatott meg a J W c g y o r Kommunista Párt 
falu járó csoportja 

A Délmagyarotezág munkatáriánah helyszint ludótiicia a kisteleki falujárásról 
(Kistelek, január 7.) Nem mertük a 

Hőmérőt megnézni vasárnap reggel, mi-
kor ruhatárunk mintRn. „téli" jelzésű 
darabjába bugyolálva a Kender,gyárba 
érkeztünk, várva a téli hajnal der-
mesztő hidegében meggémberedett fa-
lujárók álmos csoportját. Erre azonban 
hiába vártunk, mert friss, jókedvű és 
lelkes társaság érkezett,* előre azon vi-
tázva, ki marad le, ha nem férünk 
mindannyian a kocsiba. Hát nem fér-
tünk, de senki se maradt itthon és Ko-
mócsin Zoltán elvtárs példájára, többen 
szálltak fel a nyitott, szerszámokat vi-
vő teherautóba. Még el re helyezked-
tünk, már felcsendüli egy munkásin-
duló dallama s a „Drága iöld" és a 
Marseilles hangjai melleit érkéztünk a 
kisteleki főtérre. Négyes sorokba állva 
az Ireternacional; , ütemére vonultunk a 
pártház felé. ahol az zgatett elvtársak 
a falu kíváncsi apraja-nagyja statisztá-
1 ásóval piros és nemzetiszínű lobogóval 
vártak. Benti Csáki István, a szervező-
gárda titkára üdvözölte az érkezőket. 
Orvosaink már működnek is a község-
házán berendezett rendelőben. Közép-
korú magyar állit be, nem tudja a ka-
szát kezébe fogni — valami fájás állt a 
karomba — mondja. Dr. Zápori Dezső 
elvtárs tanársegéd vizsgálja meg s ren-

deli be a sebészetre, de addig is gon-
doskodik fájdalomcsillapítóról. De jön 
már a feleség is, az igaz, csak az urá-
ért, de közben elpanaszolja, hogy na-
gyon ideges, van-e erre orvosság. Nem-
csak orvosság, de szakorvos is mindjárt 
kéznél van dr. Geréb Tibor elvtárs ideg-
klinikai adjunktus személyében. Ágy-
ban fekvő beteg is orvost kér. Nagy ne-
hezen megtudjuk, hogy erősen köhög 
az illető, igy dr. Benkő Sándor elvtárs 
belklinikái tanársegéd siet a helyszínre. 
Ellátogatunk a Zöldkereszibe is, ahol 
dr. Halmágyi Tibor elvtárs gyermekkli-
nikái orvos várja az apróságokat. 

Közben értesülünk, hogy a nyitott 
teherautó hősei is befutottak a szerszá-
mokkal. Minthogy Komócsin elvtársról 
is leolvadtak a jégcsapok, gondoltuk, a 
munka megkezdődött s felkerestük a 
munkásbrigádot a műhellyé átalakított 
hatalmas színben. 

— Bádogos-, kovács-, müszerészmun-
kát és heggesztést végzünk ;tt. Nagy 
kár, hogy hamar sötétedik, pedig sokat 
akarunk végezni — világosit fel Agócsi 
János elvtárs, ak Pribék Tibor, Hor-
váth Mihály, Perényi József, Kasza Já-
nos és Broda Sándor elvtársakkal 
sárnapi pihenőként kiviszi tudását 
munkáját a rászoruló falunak. 

va-
és 

„A rossz lábasok után a rossz emberehet is 
javítsák meg4 i tt 

Elvegyülünk a tömegben, rengeteg a 
néző, eljöttek megnézni a csodát, hogy 
a kommunista munkás nem kocsmabán 
tölti vasárnapját, hanem munkájával, 
ilyenkor is a köz rendelkezésére áh. 

Kasza Rozál hatalmas lyukas faze-
kat hozott, mert elfogyott a csiriz, nem 
tudja már otthon ragasztgatni. A sze-
gény munkáskezek rövidesen „megfene. 
kelték" s a tulajdonos boldogan ci-
pelte haza.. Csupa eldobásra szánt hol-
mi s a munkásbrigád kezenyomán mind 
értékes darabbá változott, hisz, mindent 
megjavítanak. Az áutogénheggesztésnek 
van a legnagyobb sikere. Kis srácot .szó-
lítunk meg, tudja-e kik és mit csinál-, 
maik. Még sose hallott a kommunisták-
ról, de ha nagy lesz, ő, is ilyen munkát 
akar csinálni s most már Tirnn Jelejti el, 
hogy a kommunistáknak köszönheti, 
amit látott, öreg néni viszi megjavított 
vasalóját s felmorajlik a> nézők serege: 
„Tiz év múlva is vasaló lesz". A néni 
magához szorítja s magában motyog: 
„De nagyon jó emberek ezek, még a va-
sárnapi pihenőjükben is dolgoznak, in-
gyen, hiába, sok a rossz lábas, de sok 
a rossz ember ís. A lábasokat megjavít-
ják már látom, de mi lesz az emberek-
kel?" Elhívtuk a gyűlésre, lássai meg, 
hogy mi az embereket is meg akarjuk 
javítani.' öreg ember nézelődik. Kérdé-
sünkre elmondja, semilyen,. pártnak se 
tágja, de megtisztelték, a meghívással, 
eljött „köszönettel", most legalább tud-
ja, melyik pártba kell belépnie, mert 
csak annak hisz, amit lát, itt pédig ele-
get látott. Legnagyobb öröme Csiszár 
Istvánnak van, aki egy kettétöri kerék-
párral állit be. — Teginap kértem köl-
csön, persze, hogy kettétört. Legalább 
50 forintomba került volna a heggesz-
tés, no meg az utazgatás Szögedébe, 
özv. Tóth Mihálync sopánkodik, itt a 
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A szenvedesek véres országútja az 

Utolsó pillanat 
megrázó emberi mélysége húsúnkba, 

le'künkbe vág az 

Utolsó pillanat 
a háborús pokol gyötrelmes vaióságá 

nak Jegmüvész bb hímje. 

Január 9-től. 

szegények hogy segítik egymást, bezzeg 
az esperes ur az UNRRA-csomagok ki-
osztásakor nem az egyenlőség alapján 
intézkedett. Mezítlábas kisfiának cipőt 
és nadrágot kért, hogy iskolába küld-

hessfe s az esperes ur női ingnadxágol 
és felemás zoknit futtatott részére. Ha 
már ó.t csalódott, megnézte, itt is be-
csapják-e, de lá-ja, hogy nem keiül 
pénzbe, szalad haza lyukas lábosáért. 

Déli harangszóra sem mozdult 
a tömeg a zsúfolt moziból 
A használhatatlannak hitt ócskasá-

gok földre kerülnek, majd visszajövünk 
érte, mondják és sietnek a nagygyűlés-
re. Különböző pártállásnak állítása sze-
rint ilyen zsúfolt mozit nem látták még 
gyűlésen, mint a vasárnapi volt. A gyű-
lés megnyitása után Nagy István, az uj 
titkár adott programot, majd Nagy. 
györgy Mária szavalta el hatásosan Pe-
tőfi Szabadság cimü költeményét. Ez-
után Komócsin Zoltán elvtárs' adott 
belpolitikai tájékoztatót, amit a törneg 
állandó tetszésnyilvánítással kisért. Ami-
re még nem volt •példa Kistelek hatá-
rában, a déli harangszóra se mozdult a 
tömeg s szűnni nem akaró tapssal kö-
szönte meg a felvilágosítást és a Kom-
munista Párt hároméves programjának 
ismertetését. Az Internacionálé hangjá-
val ért véget a kitűnően sikerült, nagy-
gyűlés. • 

A kisteleki pártszervezet a Kaszínó-
-ban ebédeltette meg magyaros vendég-
szeretettel a szegedi elvtársakat, ahol 
Nagy István elvtárs a kisteleki párt-
szervezet, Dezsőházi Dezső a Szociál-
demokrata Párt nevében köszönte meg 
a dolgozók péidaadását. Agócsi János 
elvtárs felszólalása után Rákosi és Sza-
ka sits éltetésével s az Internacionale 
hangjai mellett ért véget az ebéd. 

Babkávéval 
készült, fejes I t J H O K-
egyedárusítása. — TejesKavena^ 
kavékrémnek egyaránt alkalmai 
Plánta* Sámson, hárstaíeik w 
j e a k i v o n a i o k kizárólag v l 
ízonteladőknuk legolcsóbban 

S Z E R E D A l - n á i , 
Cserzy M.-utca 3, és Kárász-u. lfc. 

A z üzemi bizottság elnökeihez s-
A szegedi szakszervezeti bizottság 

nitt. i ja az üzemi bizottsági elnökökéi 
hogy ina, szerdán déli 12 óiakor 
rendkívül fontos ügyben jelenjeíttífc 

\ meg egy negyed órás ütésre a szak-
szervezeti székház épületében (Ká1-
vária-iiíca 10.). Megjelenés kötele tó 
és azt eiknőrzlk. 

Gyermekek és felnőttek nagy élménye volt 
a kultur elő adás 

károm órakor izgatott gyerméktö-
meg várta a beígért mesedélutánt. Ken-
dőkbe bugyolált apróságok nyüzsögtek 
egymás hegyen-hátán, nehogy égy szót 
is elveszítsenek Nagygyörgy Mária, és 
Waitner Mihály elvtárs tanulságos me-
séjéből. Felhőttek lökdöstek és pisszeg-
ték le a gyermekeket, olyan érdeklődés-
sel várták a cselekmény befejezését. 
Sose bocsátjuk meg, hogy a legizgalma-
sabb kalandok egyikénél megzavartak 
s igy mi se tudjuk, hogy Jancsi be-
ment-e az égő ezobába, vagy rpásf^é 
vette, útját. A meseszövésbe bekapcso-
lódtak a gyermekek is, tippeket adtak 
s elképzelésüket állandóan közölték. 
No azután, aki bátor volt cs tudott, fel-
mehetett a pódiumra szavalni Olyan 
tülekedés volt a végén, hogy közös 
énekléssel kellett levezetni a szerepelni 
vágyók hangulatát. A Sárga a csikóm 
dallamára kórusban fújta a gyermek-
had: „Vesszen minden reakciós fajía". 
Azt se felejti el, mire felnő, egy se, 
hogy „Megy a gőzös, megy a gőzös 
Kanizsára, mert a munkás, mert a mun-
kás megcsinálta..." A főszám mégis 
az uzsonna volt. Minden gyermek nagy 
darab házikenyeret és szalámit kapott. 
Sok könnybeborult szemet láttunk a 
kisérő szülőknél, bizony soknak nem 
telik nemcsak uzsonnára, de vacsorára 
sem. Nehéz szívvel hagytuk ott a leg-

hálásabb közönséget s siettünk meghall-
gatni a Kendergyár híres kulturgárdá-

. ját. u Kultúrházban zsúfolt nézőfér vár-
ta az előadást -s ezt az előlegezett bizal-
mai meg is hálálták a szereplők. Mó-
ricz Zsigmond „Sári bírójának" olyan 
előadását produkálták, amilyennek a 
szerző is elképzelte. Akármelyik szín-
ház dicséretei-e válnék az előadás sün-
vonala. Nehezen tudnánk a legjobbat 
kiválasztani, hisz mindannyian tudásuk 
lagjavát adták. Igy első helyen Nagy-
györgy Máriát említjük, a kulturgárda 
lelkes vezetőjét, a siker részesei S. Üve-
ges Márta, Wair.ner Mihály, Békési Mar-
git, Kovács Emil, Rózsa Juha, Pribék 
Tibor, Papdi István, Szöts Sándor, Pe-
rényi József és Teschner T;bika. 

Fél kilenc, itt az indulás ideje. Alig 
akarnak a kistelekiek elengedni. Hálá-
sak, boldogok, hogy megismerhették az 
igazi munkást, a kommunistát, akj nem-
csak .munkahelyén, hanem munkája 
után is tudása legjavát adja, hogy em-
bertársait- felvilágositsa., szórakoztassa 
s pihenőjét feláldozva siet a rászorulók 
, segítségére. 
1 Az autóbuszban ismét nóta csendül 
fel, észre se vesszük, ismét Szegeden 
vagyunk s a jól végzett napi munka 
után a fáradtság legkisebb jele nélkül 
bucsuzunk egymástól: „Szabadság!" 

Lippay Inna 

Falulátogatás Algyőp, Kisíemptomlanyán, 
Szatymazon és Ujszentivánon 

Az MKP egy másik falujáró cso-
portja ellátogatott vasárnp még Algyő-
re, ahol Tombácz Imre elvtárs nemzet-
gyűlési képviselő, az MKP nagyszegedi 
pártbizottságán ak elnök; tartott poli-
tikai beszámolót, mig az Orion-bőrgyár, 
Mélyhűtő cs az ósomogyitelepi kommu-
nisták nyújtottak segítséget a* falu sze-
gényeinek és szórakoztatták kultúrmű-
sorral. 

Kistempíomtanyán Varga Pál elv-
társ tartott politikai beszámolót és a 
Lemezgyár, Rókus és a Gázgyár kom-
munistái végeztek ingyenes ipari mun-
kát a falu rászoruló dolgozóinak. 

Szatymazon Berár Demeter ismer-
tette a politikai helyzetet. A Déma ci-
pőgyár dolgozói, a Gyufagyár és Móra-

város kommunistái végeztek roham-
munka: és adtak kulturmüsort. 

Ujszentivánon Perjési László tartott 
népgyűlést, mig a Belváros I. pártszer-
vezet kommunistái iparosai és szellemi 
dolgozói adlak tanácsot és nyújtottál: 
Segítséget a falu szegényeinek. 

Cukorka, csokoládé 
legolcsóbban bő választékban kicsinyben 

és nagyban 

KOVÁCS IMRE 
eukorkanagykeresked5nél Tisza Lajos, 

körút 48. telefon 2—45. 

Privinszkv mér!eakészit6iizem Szeged, Boldog-
asszony- zugárat 

— ni— 3. Alapítva: 1908. 
Mérlegek szakszerű javítása garanciával. Uj mérlegek kisipari kivitelben 
Vas-suly eladás. A z i p a r ü g y i min isz te r e l i smerő o k i e v e l é v 1 

AZ Uiságlróoithon hírei 
Ma, szerdán, 8-án, délután 5 óralfor-

a női tagozat összejövetelé. Dr. Kertéss 
Béláné ügy vezető-einöknő kéri a női ta-
gozat valamennyi', tagjának megjelené-
sét. 

Csütörtökön., 9-én délután 5 órakor 
Gárdos Sándor elnök, a Délmagyaror-
szág felelős' szerkesztőjének előadása* 
szegedi újságírók szabadegyetemének 
kollégiuma keretében. 

Szombaton, január 11-én délután fék 
5 órakor a női 'tagozati rőmi versenye. 
Este. 3 órakor klubvacsora. 

Vasárnap, január 1*2-én délután, .6 
órakor dr. Enyedi Károly szatírája: A 
mi kis városunk eimmel, Elő-
adják a szegedi újságírók és a Nemzeti 
Színház művészei. Konferál dr. Engedi 
Károly. 

kitüntetve. 

Ma, szerdán kezdődik 
a 

4. húzás 
Sorsjegyek t 

P E T Ő n é l 
Montgomery megérkezett 

Moszkvába 
(London, január 7.) Montgomery tá-

bornagyot a moszkvai repülőtéren Vfe-
sziievszki tábornagy, a szovjet vezér-
kar főnöke fogadta. 

—oOO— 
— A Medikus Kör téli szemináriu-

mának előadásai január S-án,'szerdán 
délután fél 4 órakor ismét elkezdőd-
nek a női kl'nikáii lévő otthonunkban.. 
Uj tudományos pályázatunk kifüg-
gesztve ugyanott. 

x Uj tánctanfolyam nyílik Kurbos 
tánciskolában csütörtök este S óra-
kor. 1 

Grafológus 
a léleklátő csoda, mindent 
megmond. Távollevő sze-
mélyekről is. Már c » a k 
rövid ideig;- Naponta 
10—12 és 3 - 6-ig, Kölcsey-
utca 10. I. emelet, 6 ajtó 

B E L V Á R O S I MOZI 25. 
Szerdától péntekig-

CSAK FELNŐTTEKNEK! 

E g y l e a n y a s s z u n y 

k á l v á r i á j a 
fDILEMMA) 

A legkényesebb téma, ai legkülönle-
gesebb film! A házasságon kívüli 
szerelem. Tapasztalatlan leány — 
lelkiismeretlen férfi. Bajbajutott le-
ány — és a nőorvos apa. A legké-
nyesebb problémák, melyeket min-
den felnőtt leánynak és fiatalember, 

ne.:-^ismerni kell. 
Teljesen uj utakon járó merész, 

bátor témájú film. 
Az első nagy sexuáhs tárgyú hangos 

film. 

V24, 7x6 és 7 órakor. 
Pénztár délelőtt 11—12 és az előadó-

sok előtt félórával. . 

/ 
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H I R E K 

N A P I R E N D 

SZERDA, január 8. 

Nemzeti Színház; este 7 órakor: Igy 
"élni jó. 

Széchenyi Filmszínház: fél 4, negyed 
6 és 7 órakor:' Titkok kastélya. 

Belvárosi Mozi: fél 4, negyed 6 és 
7 órakor: Dilemma... 

Korzó Mozi.- fél 4, negyed 6 és 7 óra-
kor: A néma vár. 

Muzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár: nyitva 9-től este 

7 áráig. 
Egyetemi könyvtár': nyitva 8-tól este 

7 óráig. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK • 

Gerle Jenő Klauzál-tér 9. Nagy örö-
kösök KL dr. Hangay L.. Boldoeassaony-
íiigáru t 31. Nvilassv örök. Római-körút 
22, Surjányi József Kossuth L.-sugárut 
f i . szám. 

—oOo— 

- Időjárás jelentés. Várható időjá-
rás szerda esti?: Gyenge szét, felhős, 
ködös Idő. többfelé kisebb havazás, 
A hideq tovább tart. 

- t mteDéíyes moőeintókezés a köz-
társaság évfordutólán Budapestről 
ieteiii'ik • A Maqvar Nők Demokrati-
Ims Szövetsége beadvánnyal fordult 
a maqvar kormánvhoz. hogy a demo-
iJa'ikiri'. maqvar köztársaság első ífv. 
f0rtiuló;ának tiszteletére és emlékeze-
tssssé'é*etéra ala-Twtisai mert a »Nőfc a 
iTfaigvaa* köztársaságértdijat. 

- Vfllanvvi'áőltást kér A Nőköz-
pont. A kőközpontról küldöttség ke-
res/e fel Dénes t e ő elvtársat, hogv 
áitad'ák a község Nemzeti Bizottsá-
gának kérésé' . A Nőközpont kéri a vá-
ros hozzár'árulásáit, hogv a község ki-
ViiSágitása érdekéhen járuljon hozzá,. 
Iroofv kibővítsék a villanyvezetéket, 
aminek összes költségei 840 forintot 
tenne k:. Dénes elvtárs kiadta az il-
letékes itovosztálvnak a kérést azzal, 
hogv talál'on rá fedezetet. Ezenkí-
vül az esküdtek személyi kérdéséhen. 
volt mé'z Msőköznontnak kiván s ág a, 
aminek Déne9 Leó eleget tett. 

- Horváth Zobán előadása Szege-
den. Vasárnap délután előbl>ifa vá-
rosháza közgyűlési1 termében, maid a fi 
Utoáirtrtőottlionban Horváth Zoltán 
elvtárs, a budapesti Népszava kül-
politikai rováKezetőte tartott elő-1 

adást. Mindkét, nagy érdeklődést, 
keltett előadásában beszámott a bel-
és külpolitikai helyzetről, valamint 
Sub ok Dezső szeoredi kMetentéseivel 
foglalkozott. Beszélt a Pever-iiqyről 
Is, melyet vonatkozásba hozott Su-
lyoknak' a szoo. dem. párt felé hiába 
nvuitorratott baráti tenyerével. Ugy-
láitezik Sulvokék azt hiszik, hogy az 
egyik munkáspárt magbontásával éket 
lehet verni a Baloldali Blokk pártiai' 
közé. Tévednek az urak — mondotta 
—. mert a munkáisegyséq megbontha-
tatlan. q' 

- Felhívás. A Szakmaközi Munka-
közvetítő Hivatal, megállapítja, hógy 
1946. iulius 11-én életbe lépett 48.400 
—1946. Ip. M. sz. rendelet szerint a 
kollektív szerződések hatálya alá tar-
tozó munkavállalókat cSakis a' szak-
szervezeti munkaközvetitő utján lehet 
alkalmazni. Az ellenőrzés folytán 
megáillapiitost nyert, ho|gy hogy igen 
sok munkáltató ezt a rendeletet nem 
tartja be. Tehát ismételten felhívom 
az érdekelt munkáltatókat, hogy bár-
milyen. munkaerőt alkalmaznak ipari, 
kereskedelmi, tisztviselői, háztartási 
stib. alkalmazottakat csakis a szakma-
közi munkaközvetitő utján alkalmaz-
hatnak. A rendelet be nem tartása 
esetén súlyos pénzbírsággal, esetleg 
elzárással büntetendő. 

A hallgatóság tüzelőanyagot szállított a törvényszékre 
hogy leien lehessenek a Hegedüs-ílgy mai statáriális 

tárgyalásén 
(Szeged, január 7.) Jelentettük, 

hogy Hegedűs György, az Ördőgh-
féle ffiszerüzlet éjszakai betörője statá-
riális bíróság elié kerül. A szegedi 

i* örvény széken már meg is történt a 
' döntés, amely szerint szerdán déir 
t előtt 9 órakor a törvényszék-'Szalai-
| tanácsa Ítélkezik a többszörösen bün-
: ,e;e;f betörő felett A tárgyalásra, a 
[nagy érdeklődésre való tekintettel, 
| jegyeket adnak ját. Érdekes fordulata 
is van az ügynek. Eredetileg a tüzelő-, 

j hiányra való tekintettel Szálai tanács* 
; etnök szobájában tartották volna meg 
a tárgyalást és összesen 10 jegyet 

' adtak volna ki ez esetben a hallgató-
ság részére. Amikor ezt Hegedűs is-
merősei megtudták^ küldöttségileg 
felkeresték Szalad tanácselnököt és 
felajánlották, hogy bizonyos számú 
jegy kiadása ellenében egy*, mázsa fát 
szállítanak le egy nagyobb tárgya-
lóterem beíiitésére. Szálai tanácsel-
nök nyomban meg is kötötte az »tiz. 
letets és így a tárgyalás; az I. emeleti 
62. számú nagy tárgyaló teremben 
lesz. Mint a E>é'm3gyarofsz% mun-
katársa értesitit,' a fát h is szállítot-
ták a délutáni órákban a szegedi tör-
vényszékre. 

Szeged demokratikus Nőszővetségének 
karácsonyi akciója a legeredményesebb volt 

a z országban 
Vadas S&ra előadása a Szovjetunió szociális berendezéseiről 

(Szeged, január 7.) Vasárnap délután 
a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 
és a Magyar Nők Demokratikus Szövet-
ségének dr. Vadas Sára népjóléti mi-
niszteri osztálytanácsos tartott előadást 
a „Szociálpolitika a Szovjetunióban" 
ciinen. Ugyanakkor az MNDSz egyide-
jűleg beszámolt karácsonyi akciójának 
sikeréről. 

Dénes Leó, az MSzMT elnöke nyi-
totta meg az előadást, majd dr. Dré-
gely Józsefné emelkedett szólásra. Be-
számolójában elmondta, hogy 600 sze-
gény gyermeket részesítettek karácso-
nyi ajándékban a társadalom jóvoltá-
ból. Megemlítette dr. Drégeiyné, hogy 
a budapesti napisajtó megállapítása 
ezerint Szeged és Debrecen demokrati-
kus női dolgoztak legeredményesebben 
a karácsonyi akció során. Szegeden si-
került közel 10.000 forintot gyűjteni, 
amiért 1200 méter flanellt vásároltak. 
Ezenkívül kapott a Nőszövetség még 75 
méter szövetet és flanellt vegyesen. 
Husz hadiárva gyermeket az üzemek-
ből teljesen felöltöztettek. Ruhát, cipőt, 
harisnyát kaptak. Ezen túlmenően 100 
pár cipőt, lisztet, szappant, babakelen-
gyét, paprikát, cukorkát, élelmiszert, 
írószereket, gyermekjátékot osztottak 
szét. Ezenkívül az MNDSz száz négyzet-
méter ablaküveget csináltat meg a sze-
gedi iskolákban. Dr. Drégeiyné beszé-
dét a következő szavakkal fejezte be: 
Munkánk és harcunk célja a szabad ha-
za, hol boldog a gyermek és minden 
anya. 

Dr. Drégeiyné előadása után dr. Va-
das Sára tartotta meg nagy érdeklődés-
sel várt előadását. Beszéde bevezető ré-
szében rámutatott a régi cári Oroszor-
szág minden-szociális gondozástól távol 
álló berendezéseire. Majd számszerű 
adatokkal mutatta meg a Szovjetunió 
harcát és tervszerű épitő munkáját a 
szociálpolitika ' terén. Hihetetlen fejlő-
dési folyamatot mutat a szociális gon-

Később 
majd e l v á l u n k . . . 
az utolsó 3 év slatt ilyen szenzációs 
vidámjáték még nem szetepe'.t a mo-

zik műsorán |l) 
Ragyogó, pergő, álomszép muzsika. 

Sxom bat Belvárosi 

elégszenek ma®a betegség megállapít á-
sával, hanem szigorú ellenőrzés" alatt 
tartja betegeit mindaddig, mig meg nem 
állapítják gyógyulását. Dr. Vadas Sára 
ezután beszélt a legkülönfélébb üdülő 
helyekről, melyek sorában sajnos, a há-
ború nagy pusztítást végzett, miután 
azok nagyi-észé Nyugatszovjetunióban 
volt elhelyezve. Az uj ötéves terv azon-
ban figyelembe veszi ezt az uj adottsá-
got is és egészen rövid idő alatt nem-
csak pótolják zz elpusztított intézeteket, 
hanem gyarapítják számukat. 

Dr. Vadas Sára nagysikerű előadása 
után néhány hozzáintézett kérdésre vá-
laszolt, majd Zsúlán Józsefné megkö-
szönte az MNDSz és a MSzMT nevében 
a vendégelő^^tó^^eúfadást . 

Aas M K P t ő r v é a y h f c t ó s A g i 
bizottsági tagok ma délután 

4 árakor Blést tartanak 
Kálvin-tér 6. ss. alatt. 

—oOo— 
— Felhívás! Felhívom a Szeged vá-

ros területén működő összes egyesü-
letek elnökeit, hogy január 12-ig je-
lenjenek meg az. Államvédelmi Osztá-
lyon (Rendőrpalota II. em. 15.). A 
belügyminiszter által jóváhagyott 
egyesületi alapszabályt hozzák ma-
gukkal. Hivatalos órák reggel 8 órá-
tól délután 4 óráig. Az Államvédel-
mi Osztály vezetője: dr. Dré^ly Jó-
zsef sk. r. ezredes. 

— Korlátozzák a lapok teredelmét. 

Budapestről jelentik: A .pellulóze 
hiány miatt, amelynek külföldről való 
szállítása ez idő szerint nehézségekbe 
ütközik, valószínű, hogy a kormány 

dozás az ötéves tervek 'keretén belül. A rövidesen korlátozza a lapok terje-
delmét A lapokat fontosságuk szerint 
csoportokba osztják és az egyes cso-
portok részére megszabják a felhasz-
nálható papírmennyiséget. A korláto-
zás nem csak a rotációs,' de másfajta 

^használásával megjelenő 
séges műszerrel felszerelt intézetbe. Az , Apókra kiierjed. Februárra való-
egészségügyi intézetek azonban nem sziniilég megjavul a helyzet. 

decentralizált népegészségügyi intéze-
tele hatása minden vonalon mutatkozik. 
A legeldugottabb helyeken is megta-
láljuk ma az egészségügyi intézeteket, 
ahol amennyiben nem rendelkeznek a 
szükséges műszerrel, amellyel a beteg 

Korzó 
Uj magyar film premier csütörtökön! Ilyen még vem volt és soha többé 

nem is lesz, mert egy életben csak egyszer készítenek hasonló alkotást! 

Főszereplők: KOÓS JUDIT és NAGY ADORJÁN. 

KÉNYES TEMÁJU DRASZTIKUSAN ŐSZINTE FILM 

A SEXUÁLIS ÉLET TILOS TERÜLETEIRŐL! 

Szigorúan csak felnőttek látogathatják az előadásokat! 

H m i r ő l nem beszélünk* 
de izgatja a fanláziánkat, azt most híjhatjuk. Ez a film megmutatja, 
ami a méykivánás'út a nemi érintkezésig és annak következményéig 
mindenkivel előfordulhat. Ez a magyar film nem alacsony indulatokra, 
hanevt az értelemre kiván hatili és ezért mindent megmutat abból, 

amiről nem beszélünk 

— A Szabadságpárt alakuló gyű-
lése Szegeden. Vasárnap délelőtt tar-
totta a Nemzeti Színházban alakuló 
gyűlését a Szabaságpárt Szegeden, A 
gyűlésen Sulyok Dezső a nemzeti 
gondolat, keresztény erkölcs és tiszta 
demokrácia jelszavaival igy,ekézett 
'magáról a reakcióság vádját elhárítani 
Általában az egész gyütós a demo-
krácia-, a koalíció, azon bedül főleg a. 
Kisgazdapárt elleni támadás jegyében 
zajlott le. A gyűlésen Szeged összes 
reakciósai találkoztak. -Ott láttuk- a 
B-listásokat, méltóságosokat, kegyel-
meseket, az öntudatlan polgárság, va-
lamint a kulákság képviselőit 

— Hogyan történt a kettős gyil-
kosság A Is ót anyán? Kedden kísérte 
be a rendőrség Alsóközpontról Papdi 
Szilveszter ottani .lakost, akit azzal 
vádolnak, hogy még 1944. év pszén 
két orosz katonát lőtt le. A vádlott 
azzal védekezik, hogy nem ő ötie meg 
a két egyént, aki valóban orosz ka-
tonai köpenyben, de egyébként civil 
ruhában fegyveresen behatolt a ta-
nyájukba. Szerinte az orosz köpeny-
ben és orosz fegyverrel fosztogató 
két ember magyar volt és haláluk 
pedig Papdi vallomása szerint - ugy 
következett be, hogy az egyiket vé-
letlenül a társa lőtte le, míg később 
az. Papdival össze tűzött és dulakodni 
kezdett. Dulakodás közben, a bandita 
fegyvere elsült és a golyó a saját 
testébe fúródott és az ölte meg. Ha-
marosan a vizsgálóbíró elé kerül » i 
ügy és ott derül ki, hogy valóban 
két orosz katona volt-e, aki meghált 
Papdiék tanyáján és az is, hogy ki a 
felelős a halálukért. Papdi Szilvesz-
ter addig is őrizetben marad, 

S P O R T 

Előadások kezdete; V24, V*0 és 7 órakor. 

A SzAK hírei. Mintegy 150 részt-
vevő jelenlétében ünnepelte a SzAK az 
elmúlt évben a legjobb vidéki csapas 
cimet elnyerő e'ső és másodosztályban 
bajnokságot nyerő, valamint szintén 
bajnok ifjúsági csapatát. A vacsora ke-
retében több felszólalás után1 kiosztot-
ták az érmeket, majd a megjelentek so-
káig együttmaradtak. — Csütörtökön. 
9-én, választmányi ülést tart a SzAK 
és ezúton kéri összes vezetőségi és vá-
lasztmányi tagjait, hogy teljes számban 
vegyenek részt ezen az, ülésen, amely 
előkészítője lesz a nemsokára bekövet-
kezendő tisztújító közgyűlésnek. A vá-
lasztmányi ülés műsorán egyébiránt te 
nagyfontosságú tárgysorozati pontok 
vannak. Mint értesülünk, ezen az ülé-
sen kívánják — a Déimagyarorszáí 
felhívása nyomán — a röplabda szakosz-
tályt is megalakítani. Az ülés a Ká-
rász-utcai klubhelyiségben lesz este 6 
órai kezdettel. 

Az SzMTE összvezetőségi ülése. Az 
SzMTE ma este 6 órai kezdettel összve-
Zfetőségi ülést tart a DIKSz Lechner-
téri székházában. 

A szegedi Postás kosarasai a 4. he-
Zyen. NB mérkőzés: Postás*—MÁVAG-
50:32 (21:16). A szegedi Postás kosár-
labdázói a 4. helyen végeztek Az ősz. 
fodulóban. Az NB I. állása: 1. MAFC, 
2. B. Postás, 3. BSE, 4. szegedi Postás, 
a Tiszá a 11. helyen végzett. — Barát-
ságos mérkőzések: szegedi Postás—FTC 
39:36 (18-.14), szegedi Postás II —B. Elő. 
re II. 39:26 (18:14). 

Magyar csapatok portyaeredményei: 
Az Újpest Olaszországban az AS Ró-
mával 2:2 (2:1), a Ferencváros pedig 
Svájcban a Bellimona csapatával vég-
zett 2:2 (2:1) arányban. 

A gyulai ökölvivóverseny eredmé-
nyei: Magyar Kender UTC—Gyula; 
MaDISz 9:7. — Győztesek: papír súly-
ban Dóra (Szeged), légsuiyban Halász 
(Szeged), pehelysúlyban Laezi Feren-. 
(Szeged), középsulyban Kovács (Szeged), 
a váltósulyban a szegedi Szélpál döntet-
lent vívott a gyulai Ráczcal. 
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r h 1 a i t* & & 
A z ö s s z e s R e n d e z ő Gárda 

vezetők 8-án szerdán 5 órakor 
a Kálvin-téren megjelenni tar-
( ó z n a k . M. R. G. p. 

Az összes üzemek propaganda ve-
zetői Jelenjenek meg szerdán dél-
után fél 5 órára rendkívüli értekez-
letre az Arany János-utcai központba. 
(Megjelenés kötelező.) 

A z összes üzemi és kerületi agitd-
tfós gárda összes tagjai részére ja-
nuár 10-én értekezlet a Kálvin-téri 
székházban. (Megjelenés kötelező.) 

Az M K P rókusi szervezete vezető-
ségi üléseit ezentúl keddi napokon 
tartja fél 6 órakor. 

—oOo— __ 
Pártnapok a koráiét! é» üzemi 

pártszervezetekben 
Január 8, szerda: 

Belváros I., 6 óra, dr, Geréb Tibor 
. Belváros II., 6 óra, dr. Serley S. 
. FéLsöváros, 0 óra, Kövi Béla 

Rókus, 0 óra, Alberti József 
Móraváros, 6 óra, Forbáth György 
Alsóváros, 6 óra. Perjés! László 
Somogyi telep, 6 óra, dr, Viola Gy. 
Ujsomogyitelep, 6 óra, Bedö Kálmán 
Újszeged, 6 óra, Bari Dezső 
Egyetem, 6 óra, Kovács Attila 
Ujsz-egedi lééfgvár. 3 óra, Erdős J. 
Saőregi peti^föum, 4 óra, Dániel Gy. 
Kendergyár, 2 óra, Berár Demeter 
AngoLMagyar Jutafonó 1 és 2, Simo-

vics Mihály « 
Vasút Rókus, 3 óra, dr. Bánkfalvi Gy. 

'Január 9, csütörtök: 
Város, 5 óra, Róna Béla 
Vasút, Tisza-pályaudvar, 3 óra, Gyön-

gyösi János 
Vasút Rendező, 3 óra, Székelyhídi J. 
Gyufagyár, 3 óra, Varga Pál 
Ujszegedi kender, 2 óra, Tombács I. 
Lippai, 3 óra, Bea ár Demeter 
Dohángyár, 5 óra, dr. Zöld S. 
Tisza-malom, 4 óra, Forbáth György 
Rendőrség, fél 5, Tóth Róbert 

Szőreg Vasút fél 4, dr. Bán&falvi Gy. 
Kotrótelep, 3 óra, Varga Pál . 

Január 10, péntek: 
Postások, 4 óra, Simovics Mihály 
Vizmütelep, 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 11, szombat: * 

Pénzügy, 1 óra, dr. Gál Tivadar 
Szőreg, fél 7, Gyenes Ar.drás 
ÜVÉ, 1 óra, Gyöngyösi János 

Január 12, vasárnap: 
Kecskéstelep, 3 óra, Simon József 
Klebelsbengtelep, 3 óra, Alberti J. 
Józseftelep, 4 óra, Koloszár Béla 

Január 13, hétfő: ' 

Lemezgyár, 3 óra, ifj. Komócsin M. 
Winter-kefegyár, 3 óra, Kovács A. 
Orion-bőngyár, 3 óra, Bari Dezső " 
Munkásszövetkezei, 4 óra, Koloszár B. 
Színház, fél 3, dr.- Zöld Sándor. 

A M K P Nagyszegedi Rendező Gárdája január 11-én, szombaton este 
. f é l 8 órai kezdettel műsoros » 

rendez zászlóavatással a Tisza Szálló disztermébén, melyre Szeged 
dolgozóit szeretettel meghív ja a Rendező Gárda. Műsor után tánc 

reggelig. Fűtött terem. 
Zenét a Gáagyár J u t - a e n e k u a *s Konstantin Pista cigányzenekara 

szolgálta t ja. 

után 4 órákor vezetőségi, üzemi bi-
zottsági és bizalmi együttes ülést tart 
a szakszervezeti székházban. 

A famúnkások szakszervezete ja-
miátr 9-én, csütörtökön délután fél 
5 órakor bizalmi ülést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

A szakszervezeti bizottság felhívja 
az üzemi bizottságok elnökeit és a 
főbizalmiakat, hogy január 10-én, 
pénteken délután 4 órakor együttes 
ülést tart a szakszervezeti székház-
bafl! Megejelenés kötelező. 

A famúnkások szakszervezete fel-
hívja tagjait, hogy burgonyaügyben 
jelentkezzenek "a famunkás szakszer, 
vezetnél haladéktalanul. 

Zenészek III. szakosztály vezetőségi 
ülés 0-én, csütörtökön délután 3 óra-
kor a szakszervezeti székházban. 

Zenészék vizsgáztatása 8-án, szer-
dán délután 3 órakör a Raffay-étte-
remben. 

Meghívó 

H A D I * O 

I 

Móravárosiak figyelem! A szerdai 
pártnap az Ördögh-vendégiőbeii, Fara-
gó-utca 27. szám alatt 'lesz megtartva. 

I 

Szakszervezeti hirek 
A khnyvkStőnüinkások szakszerve-

zeté január 8-án, szerdán délután 4 
órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti Székházban. 

Az építőmunkások szakszervezete 
janüár 9-én. csütörtökön délután 4 
órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székljázban. 

A háztartási alkalmazottak szak-
szervezete január 9-én, csütörtökön 
délután 4 órakor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. 

A malomipari munkások szakszer-
vezete január 9-én, csütörtökön dél-

Uadomeuth 
Vadomenth 
VadomgRfh 
Vadomenth 
Mindenült kérjen: 

gyógycukorfát 
vegyen 

a zs e b éhen 
legyen 

gyógycukorkát 
egyen 

-et a szájába 
tegyen 

Vadomenth 
gyógy cukorkát 

Gyártja: 

VADAS É D E S I P A R 
Margit utca 12. — Teleíon: 675-

a Szeged és Szegedvidéki Paprikater-
melők és Kikészitök Termelő és Értéke-
sítő Szövetkezetének 1947 január 16-án 
délelőtt 9 ólakor Báró Jósika-utca 2, sz. 
alatt a Szeged és Szegedvidéki Füszer-
paprikatermelők Szövetségének székhá-
zában megtartandó 

rendkívüli közgyűlésére, 
amelyre a szövetkezet tagjai ezennel 
meghivatpak. * • ' - . . ' -

T Á R G Y S O R O Z A T ; * 
1. A határozatképesség megállapí-

tása. 
2. Az igazgatóság és felügyeiőbizott-

ság jelentése. 
3. A felügy el őbizot ts ág megbízatá-

sának lejárta folytán uj felügy főbizott-
ság megválasztása. 

4 Határozathozatal az alapszabályoz: 
5, 6, 7. 13,-16, 19, 22, 24, 25. és 14. sza-
kaszainak módosítása tárgyában éspe-
dig: ad 5. §. hirdetmények közzététele 
a Magyar Közlönyben; ad 6. §. felügye-
leti hatóság' a 4650—1936. M. E. sz. ren-
delet; ad 7. §- a szövetkezeti üzletrész 
névértéke 50 forint, tag paprikakeres-
kedő is lehet, d; tisztséget be nem tölt-
het, az „üzletrészek A-, B-sorozatuak; 
ad. 13. §. a közgyűlésen egy tagnak 
csak egy szavazata lehet; egy meghatal-
mazott legfeljebb 50 tagot képviselhet; 
ad 14. §. 'ái. rendkívüli közgyűlés össze-
hívására A-sorozatu üzletrész tőkének 
egytizedrészét képviselő tagok jogosul-
tak; ad. 16. §. ha a közgyűlésen a ta-
gok határozatképes számban nem te; 
lennek meg, ugy 8 napra összehívandó 
ujabb közgyűlés az előbbi tárgysorozat 
felett jogérvényesen határoz, tekintet 
nélkül a résztvevők és üzletrészeik szá-
mára; ha a meghívóban ujabb közgyü-
résre vonatkojó méghivó is bennfoglal-
ta tik, az uj ' közgyűlést még egyszer 
meghirdetni nem kell; ad 19. §. az igaz-
gatóság bét tagját a földművelésügyi 
miniszter jelöli, ki. a választott tagok 
cgyharmadrészét a földmüvelés ügyi m.-
niszter által kijelölt személyek közül 
kell választani; ad 22. §• a felügyelőbi-
zottság két tagját, a földművelésügyi 
miniszter jelöli ki; ad 24. §. a szövetke-
zet állami ellenőrzés és felügyelet alatt 
áll, mélyet a földmüvelésügyi mirr'sz-
ter 'gyakorol bizottság utján, melynek 
tagjai minden határozat ellen óvást 
emelhetnek; ad 25. §. az üzletév ok-to-
ber 1-től szeptember 30-ig tart, az üz-
leteredményből 10 százalék tartalék-
alapra fordítandó; az A-sorozatu üzlet* 
részekre legfeljebb 5 százalék osztalék 
fizethető, az esetleges veszteség fedezé-
sére a tagok üzletrészeik erejéig pótfi-
zetésre kötelezhetők. 

5. Az igazgatóság és felügyelőb-.zott-
ság tagjai ' díjazásának megállapítása 
tárgyában határozathozatal. 

6. Költségelőirányzat ismertetése, ha-
tározathozatal annak megállapítása tán 
gyában. 

7. Esetleges indítványok. 
Kelt Szegeden, 1947 január 4. napján. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 
Jegyzet: A közgyűlésen csak az a 

szövetkezeti tag bir szavazati joggal, 
aki üzletrészének befizetőnél pénztári I 
elismervénnyel igazolja. | utca 101. 

SZERDA, január 8. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20: Reg-
geli zene. Közben Naptár. 8.00: Az öl-
tözködésről. 8.15: Szórakoztató zene. 
9.00: Cigányzene. 10.00; Hirek. 12.00: 
Déli harangszó, hirek. 12.15: Kürt és 
mélyhegedű. 13.00: Szerelmes trubadú-
rok. 13.20: Szabó Gizella sanzonokat 
énekel, 13.45: Viliámhiradé. 14.00: Hí-
rek. 14.10: Nsnsem és Byrő a békéről.. 
Előadás. 14.30; Harmönikaegy üttes. 15 
óra; A Duna fenekén. Helyszíni közve-
títés a Margithidnái működő buyárha-
rangból. 15.15: Ráddóiskola, 15.55: Mű-
sorismertetés, 16.00: Gordonka. 16:30: 
A demokrácia védelméről. 16.40: A ba-
rokk opera. 17.00: Hirek. 17.10; Párt-
híradó. 17.30: Vöröskereszt-közlemé-
nyek. 17.30: Vöröskereszt-közlemények. 
18.00: Angol zene. 18.30: Nagy Világ-
színház. 19.00: Énekes zenés részletek. 
19.50: Erőss János közellátásügyi mi-
niszter beszél. 20.0: Hirek, sporthírek. 
20.20; Rádió kamarazene. 21.10: Vil-

lámhiradó. 21.25: Előadás. 21.40: Orosz 
nyelvoktatás. 21.50: Hirek oroszul. 22.00 
Hirek, 22.20: Mit hallunk holnap. 22.25: 
Orosz tánczene. 23.00: Bach és Hándel 
müveiből. 24.00; Hirek. 0.10: Hirek és 
krónika franciául. 0.20: Hirek és króni-
ka angolul. 

Budapest II. 
17.00: Ötórai tea. 18.00: Hirek. 18.05: 

Chopin és Csajkovszkij müveiből. 19.00: 
Hanglemez. 19.30: A Munkás Kulturszö-
vetség előadássorozata. 20.00: Esti han-
gulatok. Hanglemezek, 20.30: A rádió 
szabadegyeteme. 21.00: Hirek. .21.15: A 
Magyar Revü tánczenekar. 22.15: Hang-
lemez. 

„KONCERT" mesterbérisi III. 

Cserfalvi Eliz 
hegedii-eat)e 

Január hétfő T I S Z A léi 8. 

Közellátási közlemények 
Zárjegyek beváltási határideje. A 1.. 

és 2 sz, zsirjegyeket január 10-ig le-
het beváltani., illetve a hus-iparos leg-
később ezen a napon számolhat e l 
ezekkel a beváltott jegyekkel. 

Polgármester. 

Hivatalos kozimtáimals 
Felhívom Szeged város dolgozó la. 

kosságát, hogy aki az alább megne-
vezett magánalkalmazottak nqrell'e-
ties, németbarát, fasiszta, vagy olyan 
magatartásáról tud, mely a magyar 
flép érdekeit sérti,- a Szegedi Iga-
zoló Bizottság hivatalos helyiségében 
(Városháza I. em. 14.) szóval, vagy 
írásban haladéktalanul jelentse. Nagy 
Péterné, Boldogasszony-sugárul 17a. 
dr. Gajzáigó Istvánné, Boldog.asszon.y-
sug^irut 42, dr. Dóczi Andrásné, Kai-
váma-utcá' 36, Süti Mihály Szőreg*, 
Szegedi országút 932, Papp László,' 
Vár-utca 7, Pálinkás Ilona, Borbás-
utca 21, dr. Tihanyi (Trenka) Ká-
roly, Partizán-utca 27, Csóti István,_ 
Veresács-utca 14, Tihanyi, (Trenka) 
Zoltán, Partizán-utca 27. Szeged, 
1946. december 31. Dr. Antal f fy 
György h v polgármester. 

Bőrkabátok 

Aoróhirdetéself 
F O G L A L K O Z Á S "I 

HÓ és sárcipő szakszlrű javítása 
Bolgár gumijavitó üzem. Kossuth La-
jos-sugárut 29. 

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

• JÓI főző mindenes bejárónői felve-
szek. Jelentkezni délelőtt 11—2-ig. Mik-
száth K. u. 4, II. emelet; jobbra. 

SZÉP kötött holmija lesz, tat gyap-
júját Bereczkynél fonatja meg. Tápéi-
Xitcs 15 

MINDENESNÖT függetlent, vagy ár. 
vaiéányt rendes, teljes ellátással, fizetés-
sel, azonnali belépésre felveszek. Vili 
bácsi vendéglős, Kálvária-utl vámház-
nál. 

I L A K A S ) 
SZOBA-lconyhás lakást keresek. Je-

lige: Belépést fizetek. 
HÁROMSZOBÁS összkomfortos tisz-

ta lakás, helyreállítási költségek térítése 

javítása, 
alakítása, 

vízhatlan festéssel ké3zül Csordás bőr-
ruha készítő mesternél, Szent Miklós-

utca 7. Felsővárosi-templom mögött 
m+mmmmm^murnnmmm^mm—fim 

SÖTÉTKÉK női télikabát középter-
metre olcsón eladó. Nitsovits, Apponyi-
iTtc-st* 37 « • 

BABAFtíRDKTÉSHEZ finom. szap-
pan, tarka ruhához kpnőszappan, szap-
panfőzéshez, mosáshoz zsirszóda kap-
ható. Piroscég:ábla, Tisza Lajos-köruí 
53, szám. . 

SINGER-varrógép, (karikahajós el-
adó. MüLIer. kézimunkaüzlet. Károlyi u, 
4. s®ám. 

K Ü L Ö N F É L E I 
MAJOR Ákos gyorsíró-. és gépiróis-

kolájában tanuljon gyorsírást, gép-
írást, levelezést, helyi sirást. Bocska.rt 
uica 4. • 

NAGYKÖRÚTON, beiül üzlethelyi-
ség azonnal berendezéssel átadó. Érdek, 
iődni lehet Gróf Apponyi A. u. 25, volt 
Ligeti-üzletben. 

HÁROM forintért nem érdemes, hogy 
lefagyjon a füle. Fülvédőkf gumival kap-
hatók Piros .cégtábla, Tisza Lajos-körut 
53. szám alatt. 

ÜZLETHELYISÉGET keresek kira-
kattal Belvárosban, esetleg albérletbe. 
Jelige: Azonnal. . • 

BELVÁROSI üzlethelyiség átadó 
azonnal, olpsóbérü. Jelige: Sürgős. 

GRAFOLÓGUS a léleklátó csoda 
mindent megmond. Távollevő szemé-
lyekről is. Már csak rövid ideig! Na-elleraében átadó. Jelige: Belváros. , „ 

_ I pon.ta 10—12 és. 3—6 óráig. Kölcsey o, 
" 10, I. emelet, ajtó 6. ' 

A D A S - V É T E L I 
SZEKRÉNY (2 ajtós, f politúros, ke-

ményfából) jó állapotbam? fáért vagy 
pénzért eladó. Bocskay-u. 6. I. 17. Ér-
deklődni; 1—4 óráig. 

SÍLÉC botokkal olcsón eladó. Ér-
deklődni: Püspök-utca 12, Nacsa Élel-
miszerüzlet (Püspökbazár mögött). 

( 3+1-ES Philips szuper;k, 23 1 és 
3 1-l-es olcsó rádiók Amatőrbolt Kálvá-
ria-utca 2. 

MEGVÉTELRE keresünk két erős 
igáslovat hat-nyolcéveseket. Ugyanott 
két korosabb igásíó eltdó. Kertész-tég-
lagyár. * • 

ELADÓ szőrmével bélelt városi bun-
da. Zánthó élelmiszerüzlet, Korda mel-
lett. 

BÚTOROK, porcellán - étkészletek, 
ruhák, kabátok, cipők, szövött és kéz-
zel varrott nagyméretű gobelinképek, 
jégszekrények, stb. eladók. Érdeklődni 
délelőtt Dugonics-tér 11, Háziipari nagy-
kereskedés. * -

EGY kup szár eladó. Tápé, Dózsa-

KISEBEf üzlethelyiséget keresek Bel-
városban. Jelige; 15-ére. 

JAVÍTTASSA cipőit jól és olcsón 
Engelsmann, Csuká-utca 8. 

TÁTRA 57b, 4 személyes -gépkocsi-
mat bérbeaglnám príma- gumikkal. Pe-
tőfi Sándor-sugárut 52, II. 11.,-Kovács, 

KORCSOLYÁK, húsdaráló kések, 
disznóölő kések, borotvák, ollók, köszö-
rülése, eladása. Fráter müköszörüsnél, 
Mikszáth K. i* 5. 

ELADÓ ingatlanát és vételi ajándé-
kát Jelentse be a Halász Ingatlaniroda 
ák (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a buta*. 

rozott szobáját és lakásbérleti szándé-
kát ls. 

IMM—II n,- :n'»-w»>j:uiBaaiwwt!-4M«iWMM>MBaaui: 
Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOR 

Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 
Kiadja: 

HÍRLAPKIADÓ KFT 
Szerkesztőség; Jókai-utca 4. 

Telefon: -493 és 103, nyomdai szerkesz-
tőség (este 8 órától): 673 

Kiadóhivatal: Kárász-utca 6 
Telefon; 325 

A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA 


