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DELMAGYARORSZÁG 
Lemondott Byrnesff 

az Egyesült Államok külügyminisztere 
Marshall tábornagy Byrnes utódja, aki útban van már 

Kínából hazafelé 
(Washmton, január 8.) Bynres 

Amerikai külügyminiszter lemondtett. 
lemondási kjeimét az elnök elfo-
Stodta, - ' - :L 

Washingtoni diplomáciai körökben 
rgyáltóján írem számítottak arra, 
Trigr Bymes most vagy a közeljövő-

lemond. A lemondás bejelentése 
valósággal bombaként hatott. Paria-
Tffen'i körökben nagy meglepetéssel 
•f^adták a lemondást. 
Néwyorkban az ott tartózkodó po-

litikai személyiségek szintén élénk 
meglepetéssel fogadták a külügvmr-
-iszter lemondását. Némi kétkedés-
ü l fogadták a külügyminiszter kör-
nyezetéből származó közlést, amely 
szerint Byrnes egészségi okokból 
nondo't le. 

Marsban tábornok, a lemondott 
Byrnes- külügyminiszter utóda 66 
éves és 1939-tól 1943-ig volt az 
Egyesült Államok vezérkari főnöke. 
Troman elnök 1945-ben Kínába 
küldte azzal a megbízatással, hogy 
igyekezzék megegyezést létreKovm 
Csangkaisek generalisszimusz és a 
kínai kommunisták között. 

Byrnes lemondása január 10-én 'ép 
életbe. A Fehér Ház közzétette a 
Tiruman ehiök és Byrnes közötti t a v . 
iratváltás szövegét. Az elnök mé,y 
sajnálkozással fogadta a külftgymis-
líiSzter lemondását, 

Byrnes külügyminiszter lemondár 
sát a Fehér Ház közölte. Utódja 
Marsall tábornagy lesz. A tábornagy 

mintegy 10 nap múlva foglalja el hí-
va alá*, amikor Kínából visszatér. 

Marshall tábornagy már elutazott 
Kínából és uton van hazafelé. Útköz-
ben kiszáll Havaiban és ott néhány-
napig pihen, mielőtt folytatná ut-
játi Washingtonba. „ 

Első és legfontosabb kérdés most 
az, hogy Marshall tábornok hogyan 
reyul hozzál a szovjet- amerikai kap-
csolatok kérdéséhez. A jelen, időpont-
ban csupán annyi mondható — bár 
hrva'alos körökben mindenütt erősí-
tik, hogy a kmondás egyáltalán nem 
érinti Észak-Amerika küfooiLiitikáját, 
mégis bizonyos, — hogy a Fehér 
Ház és az amerikai külügyminiszté-
rium most a háború utáni politika 
uj szakaszába lép-

Ujabb nagyszámú Őrizetbevétel 
a Dálnoki Veres Lajos-féle összeesküvésben 

^Cvlföidi reakciósok pénzelték a fasiszta összeesküvőket — Rendszeres 
razziák a földalatti szervezet teljes felgöngyölítésére — Rövidesen meg-

jelenik a hivatalos jelentés 
(Budapest, január 8.) A Dalnoki 

Veres Latos-féle összeesküvés ügyé-
t ben még mindig nem adtak ki hiva-

talos jelentést. Du.fn Jenő rendészeti 
államtitkár afonban kijelentette, hogy 
» közeljövöbcn már várható a hiva-
talos jelentés kiadása, mert a föld-
alatti szervezkedésben résztvevő^ 
csaknem mindannyian őrizetben van-
nak és kihallgatásuk is jórészt befe-

. ieződött. A »Neues Östenreích« cí-
mű- napilap londoni jelentés alapján 
— amint azt a Délmagyarország is 
közölte — Dálnoki Veres Lajost már 
őrizetbe is vették. Budapesti illetékes 
helyen azonban ezt a hírt a Leghatá-
rozottabban megcáfolták, de ktjejen-

" tették, hogy egész detektrvhadsereget 
mozgósítottak kézrekeritése érdeké-
hen. Kiderült, hogy Dálnoki Veres 
szökése előtt iratait elégette, csupán 
egy kis bőröndöt vett magához és 
ígv távozott Ostrom-utca 19. számu 

lakásáról. Távozása előtt ugyanis te-
lefonon értesítették, hogy » rendőr, 
ség házkutatást akar tartani nála. A 
telefonbeszélgetés után a honvédelmi 
minisztériumba ment és a miniszté-
rium egyes osztályainak, vezetőivel 
'tárgyalt. 

Budapesti lapértesülés szerint az 
államvédelmi osztály nyomozói kkie-
"kették, hogy Dálnoki Veres autőo 
táv070tt Budapestről és a Bakony vi-
dékére menekült- Jelenleg országos 
körözés alatt áll a fasiszta katona-
tiszt és nagyszabású razziákkal igye-
keznek kézrekerrteni. 

A fasiszta összeesküvés fővezéré-
nek kézrekeritésére indított széles-
körű nyomozással egyidőben a leg-
körühtck'nfő'ob nyomozást folytatják 

az összeesküvés valamennyi, tagjának 
felderi ésére. 

Kedden délután ennek érdekében a 
honvédelmi minisztérium épületét kö-
rülfogták a nyomozók, lezárták a ka-
pukat és a legszigorúbb igazoltatást 
folytatták le a tisztviselők és a hi-
vatalt. látogatók köJrött egyaránt 
Szerdán reggeltől kezdve pedig a 
honvédelmi minisztérium csupán úgy-
nevezett ünnepi) szolgálatot tart, 
vagyis csak az ügyeletesek tartóz-
kodnak a hivatalban. 

A rendőrség államvédelmi osztálya 
és a honvédség katonapolitikai osz-

tálya még most is nagy számban 
veszi őrizetbe a földalatti szervezke-
dés tagjai'. Hatalmas rabszállító ko-
csikon tízesével, húszasával viszik be 
a fasiszta összeesküvőkét az államvé-
delmi osztályra. Kihallgatásuk Során 
kiderült, hogy a szervezkedés irá-
nyítására az összeesküvők külföld-
ről kaptak pénzt és külföldről igye-
keztek lőszereket, fegyvereket és re-
pülőgépeket szerezni'. 

A közeli napokban nyilvánosságra 
ken ülő hivatalos jelentés az összees-
küvés számos érdekes részletére dé-
rit még fényt. , . 

ják kölcsön. A faalkatrészekre a vá-
rosnak azért van szüksége, hogy az uj 
hidi elkészültéig modern pontonhidak 
épitsen. A közlekedésügyi minisztérium 
ezenkívül nagy teherbíró modem va?» 
pontonokat is adott kölcsön a váronalt, 
valamint áthidaló vasszerkezetet. Ezek-
nek birtokában a városnak módjába* 
lesz nagy teherbíró képességű ponton -
hidat építeni. Gerő Ernő e lvára mun-
katársai visszaadták a városnak a vas-
úti hidnál felhasznált utburkoló köve-
ket és téglákat is. '"' . 

Értesülésünk szerint a város veze- # 
tősége már komoly tárgyalásokat íoíy- * 
tat, hogy kedvező kölcsönt tudjon a va-
ros kapni a közúti hid felépítésének 
költségeire. A szükséges összeget a vá-
ros könnyűszerrel ki tudja fizetni, mart 
tízéves törlesztésre kaphat janés a költ-
ségvetés 10 százalékát teszi csak ki. Az 
uj közúti hid valamivel szélesebb .lese. 
a réginél éss az ország egyik legmoder-
nebb a legerősebb hidja lesz. 

A szegedi vasúti hidra vonatkozólag 
ig megállapodás jött létre a város kép-' 
Viselői és a közlekedési minisztérium 
közt. A megállapodás szerint a három-
éves gazdasági terv keretén belüKa; sze-
gedi vasú ti. hid lesz az ország ötödik Ui 
hidja. A vasúti hid a hároméves tente 
végén készül el. • - -

Szeged egyik legégetőbb kérdése' ol-
dódik meg Üyen módon. A város veze-
tősége a maga' részéről mindent elkö-
vet, hogy a lehető legrövidebb időn 
belül és a legkedvezőbb anyagi feltéte-
lek mellett kapja meg a közúti, hidat. 

A hároméves gazdasági terv keretén belül 
- felépitik a szegedi hidakat 

A közúti hid 1948-ba® készül el és az o n t í ; egyik leg 
modernebb hídja lesz 

(Szeged, január 8.) Mint már jelen-
tettük, Dénes Leó elvtárs kedden Bu-
dapestre utazóit, hogy tárgyalásokat 
folytasson a szegedi közúti hid felépí-
tésének ügyében. Dénes Leó polgár-
mester kíséretében volt Róna Béla és 
Csányi Ferenc tanácsnokok. 

A tanácskozások eredményeként a 
közlekedésügyi minisztérium hozzájá-
rult, hogy a hároméves gazdasági terv 
keretén belül felépítsék a szegedi köz-
úti Hidat is. Szeged városának azonban 
ez építkezési költségek felét viselnie 
kell. 

A tervek szerint az uj közúti hid 
alapépítményeit már az idén március-
ban megkezdik építeni. Az építkezések 
során Szeged városa két és félmillió 
•forintot tartozik fizetni a munkálatok 
megkezdésénél. A munkafervezet sze-
rint. az alapépítmények nyolc hónapon 
belül készülnek el. A hid vasszerkezete 
pedig 1948 őszére készülne el. A közle-
kedési minisztérium és a város "közt le-

folyt' tárgyalások során megállapodás 
jött létre, hogy a munkálatokból, azok, 
melyek Szegeden elvégezhetők, helyben 
készitik el. • 

A város vezetősége, a maga rcszérőf 
mindent elkövet, hogy a közúti hid 
épitkeeésí költségeihez a lehetőség ha-
tárain belül minél kisebb összeggel já-
ruljon hozzá. Dénes Leó elvtárs elő-
adta, hogy a földreform során a város-
tól 70 ezer hold földet vettek el, ami-
ből kereken 8 ezer hold erdőség volt, 
amit az állam kapott meg. Amennyi-
ben Szeged városa visszakapná az erdő-
séget, ugy módjában állna nagyobb 
terfcet is magára vállalni a hid építke-
zésénél. Dénea elvtárs megkísérli, hogy 
az építkezési költségekből csak 5 millió 
forintot fizessen a város. Ezenkívül si-
került Öénes elvtársnak elérnie, hogy 
a lebontásra kerülő vasúti hid faalkat-
részeit, melyek nagymértékben úgyis 
a város tulajdonát képezik, adják visz-
szai a városnak, másik részét pedig ad-
& 

Kevés a kenyérgabona* 
a kormány kenyércsatát 

indít 
(Budapest, január 8.) Erős Júnpa 

közellátásügyi miniszter szerdán- este 
előadást tartott a rádióban. Előadásá-
ban ismertette a gabonabeszolgáltatási 
kötelezettséget, hangsúlyozva, hogy az 
ország közellátási helyzetére két dolog 
jellemző. Az egyik az, hogy zsírból el-
látásunk biztosítva van. Kenyérgaboná-
ból, valamint! a felhasználásra kerülő 
pótszerekből, együttvéve sem termett 
annyi, amennyire a kenyérellátásnál 
szükség van. Minthogy a gazdáik néni 
szolgáltattak be annyit, amennyi a ke-
nyérellátásra szükséges az év végéig, a 
kormány kenyércsatát indit. A közel-
látásügyi miniszter külön jutalmazza a 
többlet beszolgáltatást végző gazdákat, 
de egyben megbírságolja azokat, aktlc 
záros határidőn alul nem teljesitik/ kö-
telességüket. 

A trieszti kérdésben pénteken 
hoz döntést a biztonsági tanács 

(Newjyork, január 8.) A biztonsági 
tanács keddi ülésén Johnson északame-
rikai megbízott kérte a . tanácsot, fo-
gadja el sürgősen Trieszt alkotmányát, 
amelyei, a négy külügyminiszter érte-
kezlete magáévá, tett. A javaslat értei-
mében a biztonsági tanácsnak szava-
tosságot kell vállalnia a trieszti terü-
let integritásáért és függetlenségéért. 

Gromiko szovjet megbízott arra 
kérte a tanácsot, fogadja el Trieszt al-
kotmányát abban a formában, amely-
ben a külügyminiszterek négyes taná-
csa előterjesztette. Rámutatott arra: a 
biztonsági tanácsnak az a jogköre, hagy 
Trieszt függetlenségéért szavatosságot 
vállal, az alapokmány több cikkelyé* 
alapul. 

Cadogan brit megbizoti megjegyez-
te, hogy a biztonsági tanács az Egye-
sült Nemzetek szervezete, vállalja a 
felelősséget. 

Ezután Johnsön északamerikai meg-
bízott határozati javaslatot terjesztett 
elő, amelyb: n kéri, hogy a biztonsági 
tanács hagyja jóvá a külügyminiszterek 
tanácsának Triesztre vonatkozó ajánlá-
sát. A Szovjetunió, Lengyelország és 
Franciaország képviselője helyeselte az-
amerikai határozati javaslatot. Az 
észak&merilcai megbízott hozzájárult a 
francia megbízottnak ahhoz a javasla-
tához, hogy a trieszti kérdésben a vég-
leges döntést halasszák el a január 
10-én tartandó ülésre. 



2 D É L M A G Y A B O B S Z A G CSÜTÖRTÖK, 1347 JANUÁR 9, 

Veres Péler ötven éves 
(Budapest, január 8.) A magyar szel-

&«ni élet hétfőn ünnepelte VereS Péter-
nek, a kiváló népi írónak 50. születés-
napját és irói munkásságának 20. év-
fordulóját. Ebből az alkalomból a- Nem-
zeti Parasztpárt nagyszabású ünnepsé-
get rendezett a budapesti Nemzeti Szin- (-Szeged, január 8.) Beszámoltunk 
házban. Az ünnepi matinén a magyar' airról, hogy a »DéImagy3rorszá!g« 
Irodalmi, társadalmi és politikai élet ézenlilí ínég fokozottabban 'fogjaLko-
vtzetői is megjelentek a színházat zsu-i „ , ... , , . , . -„m, 
tolásig megtöltő közönség soraiban. A z l k a külvárosok dolgozo nepenek 
magyar irók és a Nemzed Parasztpárt kerdese,ivei. Éppen ezert a Magyar 
nevében Darvas József nemzetgyűlési Kommunista Párt előadóival és a leg-
MpvÍÍ?-ul a S z a b a c * Szó főszerkesztője j o b b kuKurgárdával műsoros gyülé-
köSzontotte ünnepi beszédben a jubiláló , . , , .., - , , . . 
Veres Pétert. Meleghangu beszédében s e k e t r e r l d e z a külvárosokban, hogy 
kérte, hogy továbbra is folytassa lan- megismerje az ott uralkodo viszonyo 
kadatlan erővel megkezdett munkáját , kat és egyben közelebb hozzá a kü* 
a dolgozó parasztságért, amelynek tő- vár0s népét a »Délmagyarország«-
megei mindig mögötte állanak majd. A i. „ • c í - „ l r „ ú 
parasztság nevében - Hegyes! János s b o z t lsonek a moravarosiakat U-
ttVmzetgyülési képviselő üdvözölte Ve- j fogattak nteg es azóta ts számos lel-
kes Rétért, majd gazdag, változatos népi • kes gyűlés, megbeszélés zajlott már 
műsorra került sor. Ennek során ha-
talmas, száztagú énekkar népdalokat 
adott elő, a békéscsabai és baimazuj-

'Városi fiatglok pedig népi táncokat mu-
tattak be. A Nemzeti Színház művé-
széi nagy .sikerrel játszottak el egy je-
lenetet Sárközi „Dózsa" cimü drámájá-
jhóJ. A megjelent közönség zugó éljen-
Zésére és kívánságára maga Veres Pé-
ter is szólt néhány szót és hitet tett a 
dolgozó parasztság melleit, amely tó-

Nagyszabású kuiturműsort rendez 
a Móra városban a „Dél magyar ország" 

A szegcdi Nemzeti Sainbáz művészei vefidégszeiepelnek 
M ő r a v á r o e b a n 

le. A móraváro^i látogatásokat nagy-
szabású kultúrműsorral fejezik be a 
móravá osi kul urházban január 12-én 
.vasárnap déittáui 6 órakor. A műsort 
Sugár Jenő, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház tag a konferálja. Számos tréfás, 
zenés, énekes színi szerepel még a 
gazdag műsorban. A Nemzeti Szín-
ház tagjai köziíl B? Gaál Ilona, Föl-
des Zsuzsa, Gyulai Lenke, Lánczi 
Éva, Latkóczi Hédi, Gera Zoltán,, 
Bágyoni Géza, Nádas Tibor «zórar 

kozíatják majd a közönséget. 

Cigányok a lőldmivelésügyi minisztérium 
„ m e g b í z o t t a t " 

Szabadlábrahelyezték a cscnádvátmegyei parasztok meg-
károsítóit 

(Szeged, január 8.) A kisteleki Ja-
vábbra is számíthat odaadó munkás hü- ju j árason kívül vasárnap a Belváros 
séigére.. Az ünnepi előadás a Kossuth- j , - . „i it; 
nótával ért véget, majd a színház k ö - ! L 1 ^tszervezete látogatott el Uj-
zönsége IRég az utcán is szűnni nem szentívanra Perjési LaSzlo az M K P 
akaró; lelkes ünneplésben részééitette Inagysreigedi v^Teháiifo bizottsági Veres Pétert és családját. 

Megalakul Szegeden 
az Irodalombarátok szövetsége 

(Széged, januáir 8.) Ismeretes, hogy 
a magyar könyvkiadás igen nagy vál-
ságba jutott. A probléma»megojdá-
sár-a megalakult a Magyar Irodalom 
Barátok Országos Szövetsége, mely. 
nék fővédnöke Tildy Zoltán köztár-
sasági elnök. 

A köztársasági elnök levelet irt a 
várós főispánjához, amelyben rámu-
tatott a mozgalom nemzetnevelő fon-
tosságára és egyben, felhívja Szeged 
városát is, hogy csatlakozzék a moz-
galomhoz, hogy az miméi szélesebb 
kereteket öltsön. A főispán megbe-
szélést tartott Dénes Leó elvtárssal 
és Donászy Kájmán kulfurtanácsnok-
kal , ' amelynek eredményeként meg-
bízták Donászy Kálmánt, hogy Szege-
den is alakitsá meg a szövetség helyi 
csoportját. ' \ , -

BOrkabátok ^SSSfo. 
vízhatlan festéssel készül Csordás M i 
reha készítő mesternél, Szent Miklós 

utca 7, Felsővárosi-templom mögött 

é> 
SZÉCHENYI 

FILMSZÍNHÁZ 
S Z E G E D 

TELEFON: 4tó. 

Budapesttel egjidőbefl ! 
Ma premiert 

Angolok, franciáik, olaszok, neme-
tek, lengyelek, hollandok,- ameri-
kaiak a főszereplők és az üldöz-
tetés szimbóluma - - a marhavagon 
A nácibestialitás véres felkiáltó-
jele ez a monunientáüiis fittig a 

CANNES! * FILMVERSENY 
NAGYDÍJÁNAK NYERTESE 

Utolsó pillanat 
Mindenkié ez a film, aki híve a 
fétetemnélkiíH szabad életnek, aki 
megveti az esztelen rombolást, ár-
tatlan emberek üldözését, gyűlöli 
a háborút és kegyetlenkedést... 

Nagy film ez. Magában hordja 
emberek millióinak tragédiáját és 
az igéreíct, hogy soha többé j 

Azonkívül: Francia Hiradó es 
Mafirt Krónika. 

tagjának vezetésével. Ujszentivánon 
már néni ismeretlen a kommunista 
faliujáiró gárda és érért bizalommal 
fordulnák pártállásra való tekintet 
nélkül a falazó' kommunistákhoz, 
mert tudják, hogy őszinte és hatha-
tós segítséget csak a dolgozók párt-
jától kaphatnak. Az ujszentiváni Kis-
gazdapárt elnöke-ís felkereste az 
M K P faluzó csoportját és rámutatott 
a csanádmegyei' áldatlan állapotokra. 

A kisgazdapárti földmüvelésügyi 
miniszter Csanád vármegye területén. 
Ferkovics Józsefné makói cigány-
asszonyt bizta meg a megye lószük-
ségletének és hiányainak pótlásával. 
Egészen pontos értesüléseink vannak, 
hogy a inegye területén múdnern 
minden helyen, megalakultak már a 
paraszt szövetségek és szövetkeze-
tek, nem is beszélve az ujgazdák szö-
vetségéről. Ennek ellenére egy rossz-
íirü cigányasszony kapott a kisgaz-

dapárti minisztertől megbízást. A 
gazdálkodó ember minden áldozatra 
cész, hogy lovat kapjon. Így mikor 
FerkoVicsiié emberei- bejárták a fal-
vakat, a földművelésügyi miniszteri 
megbízólevéllel teljes bizalommal vol-
tak a »kormánymegbizottak« iránt. 
Miután a rendelkezés ugy szólt, Hogy 
az a gazdálkodó, aki előre kifizeti a 

lovat, 25 százalékos kedvezményben 
részesül, az érdekeltek minden hi-
telforrást igény bevettek, csak hogy 
kifizessék a kért összeget. A másik 
kedvezményt is ígénybevették, amely-
nek értelme szerint, aki két hízót 
ad le legalább 500 kilóigramo9 súly-
ban, az elsőosztáJyu lovat kap. A ci-
gányasszony kiküldöttei információnk 
szerint •Mindszenten, Szőregen, Desz-
ken (ahol 72 lóra vették fel az ellen-
értéket) , Ujszentivánon, ahpl 9 lóra 
vették fel a járandóságot, szédítet-
ték meg a gazdálkodókat. A jóhisze-
mű parasztemberek egy ideig vártak, 
azonban mikor sem pénzüket, sem 
lovakat nem kaptak, megtették a fel-
jelentést. Ekkor kiderült, hogy a ci-
gány asszonynak van megbízatása, de 
« z összeszedett pénzt elköltötte. 

Így néz ki a kisgazdapárti földmű-
velésügyi miniszter gondoskodása a 
ki semberekkel, k i sgazdálkodókkal 
szembén. 1 r 1 

• « 

Kedden került Ferkovicsék ügye a 
vizsgálóbíró elé. Ferkovics kihallga-
tása alkalmával bemutatta a vizsgáló-
bírónak a földmüvelésügyi miniszté-
rium által kiállított engedélyt, mely-
hez csatolta a Nemzeti Bank által 
kiállított szállítási tanúsítványokat is, 
melyek szerint a sertés ki- és a ló-
behozatalra engedélye volt. Igy el-
rendelte a vizsgálóbíró Ferkovicsnak 
és feleségének azonnali szabádlábra-
helvezéséí. , 

helyett kiváló minőségű 

„ F R E G O L l * fahéjpótló 

nagykereskedőknek is ere-
deti gyári árban 

S Z E R E D Ai-néi 
Cserzy M.-u. 3. — Kárász- u. 10 

ségre nevelték őket s est ki altalja be-
lőlük nevelni. Szép tervel vannak, d-s. 
elsősorban a baráti légkört akadja meg-
teremteni. Elvét Lénán szavaival fejeli 
ki : „Vasfegyelem 'nélkül nem lehet de-
mokráciát építem" — de igazi baráti 
légkörben könnyebb a vasfegyeknar 
létrehozni. 

Kálmán elvtársnál- csak egy a bal-
dogabb; kidolgozott kezű édesanyja, aki 
megérte fia megbecsülését. Az egyéves 
unokát ia ő bubiugatfa a szövi az c-
álmukat, hátha megéri azok beteljesü-
lését is. 

Kálmán Istvánnak eddig is voltak 
gondjai, most azonban már az egáBR.. 
tűzoltóság gondfásbaját' átvállalta. Te-
herautót, mentőautót szeretne szerezni 
a tűzoltóságnak, lábbilit a tűzoltóknak 
mert rpint mondja, mind lyukas cipő-
ben járnak. ' 

1933-től mozgalmi ember:, a Magyfer 
i Kommundstai Pái'tnak megalakulása ÓL: 
, tagja. Az egész kinevezésből az tölti e-
'legnagyobb büszkeséggel, hogy a tísss& 
gárdába egy munkáspárti proletár ke-
rült s annak örülne legjobban, ha 
megüresedett, őrnagyi és századosi ál-
lást is mimkáspá-rtküekal töltenék bf: 

Árad a derű és bizalom belőle. Ug> 
látjuk, amit elhatároz, keresztül ja vi-
szi s azon a helyen, ahová állították, 
a demokráciánalc bátor Idállásu harci-
sa lesz. 

Szeged legboldogabb embere 

Kálmán István, aki szakaszvezetőből tíizoltáfáhadnagy 
és a szegedi tűzoltóság parancsnoka lett 

Öt elemi iskolai Wgzetisége vsn és a dcmoktácia viemá* 
nyálnak tekinti kíneveaé&ét 

ízig-vérig j,szakember" kerüli a s z e g e d i tűzoltóság élére 

(Szeged, január 8.) Szeged városában 
nincs ma boldogabb ember Kálmán Ist-
ván tüzoltóföhadnagynál, akit 4-én ne-
vezett ki a belügyminiszter szakaszve-
zetőből. Bekopogunk a Vásárhelyi-su-
gárut 85. számú házba. Hatéves „kis 
tűzoltó" nyit ajtót, gondoljuk, a család 
szemefénye. Tessékel befelé s mái- jön 
is elénk a nyílt tekintetű, munkában 
edzett uj parancsnok. 

— Nem tudtam a kinevezésről, csak 
annyit, hogy valami készül, valami fo-
lyamatban van — meséli örömmel Kál-
mán elvtárs. De eskütételemkor ki-
hangsúlyoztam, hogy nem megtisztelte-
tésnek tekintem a kinevezésemet, .ha-
nem a demokrácia vívmányának, hogy 
egy 5 elemit végzett embert tiizoltófő-
hadnaggyá neveztek ki. Az öt elemi el-
végzése után vesztettem el édesapá-
mat, attól kezdve a proletárgyermekek 
életét éltem. Voltam kubikosgyerek, 
lakatosinas, pénzbeszedő, eváiimur.kás. 

— Hogy fogadták a kollégák'a ki-
nevezését? — érdeklődünk és joggal. 

A tűzoltóság 70—80 százalékánál 

voltunk a feleségemmel. Az egyik lüz-
oltótársam szabályszerűen tiszteleg a 
főhadnagynak — már min* r.ekem> — s 
utána a nyakamba borul és könnyezve 
öleltük meg egymást. A tiszteknek én 
felajánlottam az összefogást. Volt, alá 
azt mondta, bennem csak ambíció van, 
de tudás nincs. Azzal tisztában va.gyok, 
hogy 5 elemi nem elég iskolai végzett-
ség, de ezt mos! majd pótolom. A mes-
terségemhez pedig iskolai végzettség 
nélkül is értek. 1941-ben Horváth tűz-
oltóparancsnok alatt a tiszti tanfolya-
mot^elvégezicm s a vizsgán engem ál-
lított mintaképnek p. többiek elé. Ezt 
sose felejtem el: Azonkívül én a leg-
alsó foktól haladtam felfelé, tehát a 
tűzoltóság minden csinját-binját isme-
rem és el is tudom igazgatni. 

A felszabadulás természetesen itt-
hon érte, rögtön bizalmi létt, majd az 
Üzemi bizottság alelnöke. 

Programja a legénység és a iisztikar 
közti testvCTi viszony fejlesztése, mert 
», aki a legénység sorából nőtt ki, tud-
j-a legjobban, milyen elnyomottak vol-

Agitáciés gyűfés a Móravárosban 
(Szeged, január 3.} A Déimagyaro:-. 

szág kulturgárdája a külvárosok láto-
gatása során ismét a m óra v áiosiaka.-. 
kereste fel szerdára este. Ezúttal a Fa-
ragó-utcában a? Ördögh-vendéglő zsú-
folásig! megtelt helyiségében tartottak, 
műsoros gyűlést. A „Déimágyaroiszág' 
célkitűzéseit, a demokráciáért és a dol-
gozók jobb életlehetőségéért folytatott 
küzdelmét Koipóesin Zoltán elvtára is-
mertette a közönség lelkes tapsaitól Jd. 
sérve. Felszólalása előtt a lrDé!magyai'-
ország" kulturgárdája változatos mű-
sort adott elő. Ebben- Ady- és József 
Attila-versekkel, valamint a népnyuzc 
malmosok, bankvezérek magatartását 
kigúnyoló jelenetekkel szórakoztatták -a 
közönséget. 

A mindvégig lettes hangulatú gyűlés 
után a „Délmagyaíország" kulturgár-
dája még hosszan elbeszélgetett a meg-
jelentekkel. • ~ .' 

örömet és megértést tapasztaltam. Ezek j tak. A múltban emberszámba se vet-
az elvtársak voltak. A héten színházban' tek egy tűzoltót a tisztek, szotgalelkü 

Demokráciánkat 
még fejleszteni keÜ 
(Szeged, január 8.) A téli .hideg el -

lenére igen nagyszámú közönség hali 
gatta végig a városháza, közgyűlési ter-
mében Erdei Ferenc v. belügyminisz-
ter, a Nemzeti Parasztpárt országos al-
elnökének előadását- demokráciánk ki 
alakulásának- alapvető kérdéseiről. Be-
vezetőjében a magyar demokrácia két-
éves fejlődését vázolta. 

• — Ma még — mondotta —• nenr-
szabad konszolidálnunk ezen a fejlődé 
si fokán a magyar demokráciát, mert. 
meg kell. állapitanunk, korántsem jutot-
tunk el odáig, hogy a társadalom széle-
tétegei öntudatosan lássák és vállalják 
a demokrácia továbbvitelének útját. 

Érintette á földreform kérdését i>. 
majd hivatali életünk átal^kulásáro-
beszélt. Megállapította, hogy az. uj ve-
zetők túlságosan a régi hivatalnokok 
asszimiláló hatása alatt állanak' még, és-
ennek következtében a munkásokból 
parasztokból, régi baloldaliakból állt-
hivatalnokok sem -igen tudták megvál-
toztatni a hivatali élet dzsentri jel'.e 
gót. 

Szólt Erdei Ferenc a háromfajta ma 
gyar-oiszági reakció veszedelméről is 
Ezt az úgynevezett nemzeti, egyházi .és 
polgári reakcióban jelölte meg. Részle-
tesen kifejtette mindvégig nagy érdek-
lődés mellett ezek lényegé'., majd' érté-
kes előadását á magyar értelmiségiek-
hez intézett felhívással fejezte be. 

— Az értelmiség helyezkedjék beie 
a valóságos helyzetbe — mondotta —. 
mentesítse magát az ostoba^ aiaptalua. 
rettegésektől, fogja fel a koreszméket 
és ne szenvelgő, visszahúzódó szemlé-
lője, hanem irányitója legyen demokrá-
ciánknak, a- jövő építésének. 
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N A P I R E N D 
CSÜTÖRTÖK, Január 9. 

Nemzeti Színház: est a 7 órakor: Ri-
StciLeítu. Szelvény bérlet. • 

Széchenyi Filmszínház: Fél 4, ne-
mvd 6 óa 7 órakor: Utolsó pillanat. 

Belvárosi Mozi; Fél 4, negyed ö és 
7 Órakor; Egy leányasszony kálváriája. 

Korsó Mozi: Fé l 4, negyed 6 és 7 
űé&kqr; Amiről nem beazéltínk. 

-MÜaeum tárva. , 
SoriKugyi-künyvtáí-: nyitva 9-től este 

7 éráig. 
Egyetemi könyvtár: nyitva 8-".ól este 

7 (Sráia. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK-

Gerje Jenő Klauzál-tér 9, Nagy örö-
kösük K. dr. Hangay L„ Bolöoaasssony-
•qgárut 31, Nyüassy örök. Rőmal-kSrut 
22, Surjányi József Kossuth L.-sugárut 
M. utáni. 

—<K>o— 

Emlékmű, 
a deportálás, • internálás és munkaszol-

gálat, illetve baloldali magatartásuk 
folytán elpusztított zsidók emlékére 

a szegedi zsidó temetőben 

A szegedi szentegykt a szegedi zsi-
dó temetőben méltón reprezentáló 
emlékmüvei kívánja- megörökíteni az 
elmúlt gyászos időszak mártírhalált 
Lali zsidó halottainak emlékét. Mo-
numentális alkotás, művészi munka 
lesa a többezer elpusztított zsidó em-

' fékét hirdető mü, mindenben -alkal-
mas arra; hogy „ laój ja kegyeletei 
emlékezését mindenki, aki szeretettel 
-Siratja, akinek szülője, gyermeke, há-
aestársa, testvére, rokona vagy jóba-
rátja pusztult el- a nécigyülölet bor-
ealmainak idejében — de elzarándo-
kjoíhat ehhez mindenki, akit Isten ir-
gtüma megkímélt ettől a fájdalmas 
csapástól, hogy hálájét, leróhassa á 
Gondviselés kegyelméért, 

A szegedi szentegylet felhívást 
bocsátott M,mindenkihez, akinek van 
érző szive és ikéri az-, elpusztítottak 
adatainaic beszolgáltatását, hogy tud-
ja, kiknek neveit kell az emlékműre 
távésetni, kéri továbbá a felajánlási 
ív kitöltését és az anyagi hozzájárulás 
Üsszegénfeií bejelentését, hogy tudja, 
milyen összeg áll a felállítandó em-
lékmű rendelkezésére. Mert annál 
monumentálisabb és reprezentál óbb 
iesa a síremlék, minél többen és mi-
nél nagyobb"-mértékben járulnak an-
nak költségeihez. 

Ilyen Iveket kívánságra minden-
Miiek küld' a szentegylet. 

Szegények és 'gazdagok, kiesik és 
nagyok neveit egyaránt meg fogja 
öiKSdteni az emlékmű, függetlenül at-
tól, hogy milyen összeggel vagy sze-
génysége miatt egyáltalán nem járul 
a költségekhez. Tanulságtétel lesz ez 
aa emlék, amely időtlen időkig hír-
ek abiü fogja az emberiességből kivet-
kőzött gyűlölet fájdalmas pusztítá-
sait, de bizonyságai lesz annak is, 
hogy mennyire megbecsüli a mara-
dékzsidóság testvéteiijpk dicső emlé-
kéi 

r A hozzájárulási összeg január— 
augusztus hónapokban akár egyösz-
azegben, akár- havi részletekben fi-
zethető a szentegylet - pénztáránál 
(Margit-utca 20, I. emelet) vagy a sze-
gedi pénzintézeteknél nyitandó „em-
lékmű-folyószámlára" . 

—oOo— 
— Idötárás jelentés. Várható időjá-

rás csütörtök estig: Mérsékelt szél, 
felhős, ködös kló, több helyen ha-
vazás. A hideg mérséklődik. 

— Az MNDSz keddi nőnapjai iránt 
az uj "esztendőben is fokozódó érddk-
Sődés nyilvánul meg. Kedden zsúfolt 
terem mellett dr. Berecz Péter veti-
teMkéres'előadását tartották meg. Be-
rek Kató szavalata után azonban saj-
nálatos áram zavar következett be és 
ijgy a további műsorszámok elmarad-
ok. Ezeket valószínűleg a legköze-
lebbi nőnapon tartják meg. 

— KI tud róla. Sexeghy Zoltán had-
apród őrmester 5/1 utász század ál-
lományában tartozott. Egyesek. állí-
tása szerint 1944-ben Tordánál hősi 
halált halt. Aki nevezettről valami 
közelebbit tud, felkéri a 3. honvéd 
kerületi parancsnokság, jelentse a 
•fier- nevelő. tisztjének. 

A nagytőkések hibájából maradt a város 
tűzifa nélkül 

200 mázsa korpát kapott a város közellátási célokra 
(Szeged, január 8.) Szerdán dél-

előtt Pálfy György főispán, közellá-
tási kormánybgiztos elnökSésóveí köz-
efiá ási értekezlet volt a városházán. 

Az értekezleten, .részt ve j: Délies 
Leó elvtárs polgármester is. széke!y 
László elvtárs felszólalásában rámu-
tatott, hogy a bérfuvarosok milyen 
nehéz helyzetben vannak, a takar-
ínáuyhiány következtében. .A közel-
látási' értekezlettől kérte, hogy a vá-
ros; lássa el takarmánnyal a bérluva-
rdsokah Simcű -József tanácsnok bc-
jefentette, hogy a város 200 mázsa 
korpát kapott közellátási célokra, 

A Közel'átási értekezleten szóvátet-
ték a város tűzifaellátását ía, A köz-

j ellátási éríekezLe.en egyöntetűen meg-
áliapi ották, hogy tőkések . hibájától 
maradt a város tűzifa nélkül. A város 
hatóságai idejére megtették a szük-
séges lépéseket, hogy a város fához 
jusson, a fakereskedők vállalták a 
szállítást is, azonban a nagytőkések 
elzárkóztak a hitelnyújtástól. •" 

Simon József tanácsnok bejelen-
tette, hogy a városnak kiutalták 79 
Vágón gabonát, ez a mennyiség azon-
ban nem elegendő a város szükségle-
tére, .Ezért uüfeátptta a közellátási 
értekezlet a közigazgatási kirendelt-
ségeket, • hogy szorgalmazzák a be-
szolgáltatást. 

Zöldfőzelék, konzerv HEINL-nél 1 kg-os bo i ' ó 
6 - 5 0 F r t . 

Rejtélyes gyilkosság 
Bábahereszt közelében 

A szegedi rendőrség nyomában van a gyilkosnak 

(Szeged, japuár S.) Kedden a késő 
esti órákban izgatott férfi hang hívta 
fel- teLefonon a szegedi rendőrség 
bűnügyi osztályát." Egy vadásztársa-
ság tagja jelentette, Jiogy Bábake-
reszt környékén a szántóban egy 50 
év körüli férfi holttestére bukkantak 
vadászat közben. A szegedi rendőr-
kapitányság nyomban utasította a fe-
keteszén rendőrséget, -hogy állandó 
őrséget áJÜtsanak a holttest inellé, 
nehogy mire a nyomozók megérkez-
nek addigra valaki megbolygassa a 
nyomokat. A halott férfi körűi 

ugyanis a dulakodás nyomai látszot-
tak, néhány lábnyom is tisztán ki-
vehető a hóban. Ezenkívül kocsinyo-
mok Is vezetnek el a- holttesttől. A 
férfi ruháját erősen megszaggatva ta-
lálták, mellette pédig vércsöppek lat-
hatók. Magát a holttestet valószínűen 
a tettesek kukorkaszárral födték be. 

A szegedi rendőrség bűnügyi osztá-
lyának nyomozói szerdán kiszálltak 
a gyilkosság színhelyére, hogy meg-
átlapátsák a férfi kiléttt és nyomozza-
nak a gyilkosok után. 

Hegedűs Györgyöt életfogytiglani fegyházra 
ítélték 

(Szeged, január 8.) Szerdán tár-
gyalta a szegedi törvényszék Szalui-
tanácsa ' Hegedűs Györgynek, az 
ördögh-féle füszerüzlet éjszakai be-
törőjének ügyét. Mint már jelentet-
tük a vádlott szomszédai, hogy a 
tárgyaláson jelen lehessenek egy 
nagy tárgyalóterem fűtéséhez elegen-
dő tüzelőt szállítottak a törvényszék-
re, Igy valóban jól fűtött helyiség-
ben kezdődött a tárgyalás nagyszá-
mú hallgatóság előtt. 

Hegedűs kihallgatásakor eddigi be-
ismerő vallomásával szemben meg-
másította vallomását és tagadta, hogy 
éjszaka követte volna el a betörést 
Vadháza9társával Lázár Ferencnével 
igyekezett ezt bizonyítani, akit zárt 
tárgyaláson hallgatott ki a bíróság. 
További tanúkihallgatások után ke-
rült sor dr. Csapó ödün állam-
ügyész vádbeszédére, melyben a leg-

súlyosabb ítélet kiszabását kérte. 
Ezután dr. Salzer litván kirendelt 

védő mondta el védbeszédét. Hege-
dűs György az utolsó szó jogán La-
záméval váló viszonyát teregette ki 
és kijelentette, hogy eddig, az asszony 
becsületét védte, -de most már mivel 
a bőréről van szó, hallgassanak ki 
tanukat annak bizonyítására, hogy ö 
a betörés napját megelőző éjjelen Lá-
zárne lakásán aludt. 

A bíróság félórás tanácákozás 
.után hozta meg ítéletét, - melyben 
életfogytiglani fegyházra. Ítélte He-
gedűs Györgyöt. Az ítélet jogerős. 

— Vegyészbál. Az idei farsang első 
egyetemi bálját a Vegyész Kör ren-
clezi meg január 18-án este fél 9 
órakor a Hungáriában. Jegyek kapha-
tók a központi egyetemen. 

Mesében, muzsikában, 
rendezésben egyaránt 
mindent v «r a 

K é s ő b b m a j d e l v á l u n K . . . 
intim vígjáték. 

Sma bal Belvárosi 

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

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

Főszereplők: KOÓS JUD1£ és NAGY ADORJÁN. 

KÉNYES TÉMÁJÚ DRASZTIKUSAN ŐSZINTE FILM 

A SEXUÁIAS ÉLET TILOS TERÜLETEIRŐL! 

Szigorúan csak felnőttek látogathatják az előadásokat! 

A m i r ő l nem beszélünk, 
de izgatja a fantáziánkat, azt most láthatjuk. Ez a film. megmutatja, 
ami a megkivánástól a nemi ^érintkezésig és annak következményéig 
mindenkivel előfordulhat. Ez a magyar film "nem alacsony indulatokra, 
hanem az értHernre kíván hatni és ezért mindent megmutat abból, 

amiről nem beszélünk 
Előadások, kezdete;" Ví4, '/*6 éa»7 árakor. 

Városi kezelésben marad 
a tógazdaság 

(Szeged, január 8.) A kik üzemi áa*fc, 
bazottsáfi Antqiffy Györgj helyettes 
polgármester elnöklésével szerdán, dói-
előtt ülésezett. Az ülésen részt. vett 
Somogyi Imre ^gazdasági tanácsnok és 
a közüzemek vezetői. 

Az értekezlet jóváhagyólag tudűmá-
sul vette, hogy a városi gazdasági kis? 
vasút bevételei feleslegeiből lt)U mer 
forintot kük-sün ad tüzelőid bagrertá-
sére. 9 

A városi.autóbuszüzem eldterjesrtet-
te koncesszió kérését a gyáíai é» kis: 
jíunmajsei vonalra, mert járatait 14 
akarja bővíteni. A közsisztesági, telep 
bejelentette, hogy jelentős összeget taeJ 
ditott az alkalmazottak lébbelL éa ru-
haellátására. A tejcsarnok bejelentette, 
hogy a városba' a tejfelhoaatal arősen 
visszaesett. Ezzel kapcsolatban a sarak-
értők megállapították, hogy a tehewJki 
nagyrésze vemhes, ezten túlmenően pe-
dig hagy a lakai ányhi'ány is és az ál-
latállomány . gyengén telel. A vágóbid-
•nak kiutalnak ujabb 2p tonna szenet és 
igy a munkálatokat ha nem is teljes egé. 
szében, de folytatni tudják. 

A közüzemi bizottság foglalkozott & 
városi tógazdaság kérdésével A bizott-
ság olyan határozatot hozott, amennyi-
bej) nem áll a városnak elegendő őssseg 
rendelkezésére, ugy esak egy részét? 
helyezi}.: üzembe a iga?daságnak. 

T e m r e r ü r y ü m g f c j g s » í i í e [ i f l i 

(Szeged, január 8.) A Gazdasági 
Főtanács húszmillió forint hitelt sza-
vazott meg a gyümölcsösök feljaví-
tására. Kőt éven keresztül a gyü-
mölcsösök tulajdonosai nem tudták 
permetezőanyaghoz jutni és ezért u] 
pajzstetü jelentős károkat tesz a gyü-
mölcsösökben. 

A húszmillió forintos hitedből Sze-
gednek jelentős összeget biztosítot-
tak. Minden valószínűség szerint mo-
toros permetezőket szerez bé a vá-
ros. v A gazdálkodók feladata, hogy 
idejére végezzék el a technikai mun-
kálatokat, a fatörzsek lekaparását és 
drótkefével váló megtisztítását. 

— Az MKP Nagyszegedi Rendező-
gárdája 41-én, szombaton este S óra! 
kezdettel műsoros gárdaestet rendez 
a Tisza-szálló dísztermében. A fcátoti 
a Szegedi Nemzeti Színház művészet 
és a Munkás Kulturszövetség mű-
kedvelői rendkívül ni,'ós és érdekes 
műsort adnak. A bevezetőt Tombácz 
lmt£ elvtárs, országgyűlési képviselő 
mondja. Műsor után tánc lesz.. 

— Rendőrségi hirek. Szabó János 
dohánygyári munkás, Petres-utca 28-
sz. alatti lakos nadrágszíjjal felakasz-
totta magát._ Akasztás gyanúja lát-
szott fennforogni, de a megejtett 
vizsgálat során megállapítást nyert, 
hogy Szabó János részegen mént 
haza és a nadrágszíj lehúzása, köz-
ben a nyakába akadt és megfojt^t^p-
— Hétfőn megszökött a szegedi bőr-
klinikáról két súlyosan fertőzött 
koru leány. A rendőrség még a uzL 
előtt folyamán elfogta és Visszakí-
sérte őket a klinikára, ahol t0vábíi;; 
kezelésbe részesülnek. 

— A szegedi törvényszéken dr. 
Margjta u/soraegyesbiró szerdán tár-
gyal'a Balogh Gizella somogyitekpi 
lakos árdrágiitási ügyét. Az árdrágí-
tást augusztus 9-én követte el Balogh 
Gizella a szegedi piacon. Négy kilő 
burgonya kilóját ugyanis 1 forintért 
árusította.' Az uzsoraegyesbiiró két 
heti fogházat szabott ki. 

x Uj tánctanfolyam nyílik Kurbos 
tánciskolában csütörtök este 8 óra-
kor. 
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A SzAK hirei. A SzAK megóvta az 
MTK ellen 2:0 arányban elvesztett 
incrkőzését a jobbszéiső Magvasi jogo-
sulatlan szereplése miatt. Ugyanis Mag. 
vasit egyesülete, a Budapesti Rendőr 
SE kiadta a Szolnoknak viliárrágazolás-
sál, de ezt az igazolást az MLSz nem 
hagyta jóvá. Majd az MTK igazolta 
Magvasit simém. de ez, sem érvényes 
igazolás, mert 1946 februárjában ját-
szott a Rendőregyletben, amelynek ezek 
Kaerint most is igazolt játékosa. A SzAK 
óvását január közepén tárgyalják és 
eaek szerint nem kétséges, hogy a pi-
ros-feketék megkapják a két pontot. 
— A SzAK választmányi ülése nem ma, 
hanem mint később helyesbítették, va-
sárnap délelölt fél 11-kor lesz a hiva-
talos helyiségben. — A SzAK nagysza-
básúnak ígérkező hagyományos sport-
célját február 1-én tartja a Tiszában. 

Bécs—Budapest 6:2. Az F T C és 
M T K játékosokból összeállított vá-
logatott jéghoki csapat kedden este, 
rrrint Budapest válogatott mérkőzött 
Bécs válogatottja ellen. A mérkőzést 
ft bécsi csapat nyerte meg 6:2 (3:2," 
2:0, 1 0 ) arányban. 

A M K P Nagyszöged! Rendező Gárdája január 11-én, szombaton este 
fé l 8 órai kezdettel műsoros 

Q á r d a - e 

SZIMHÁZ a MÍfffiSSZEI 

Cserfalvit január 13. 
Genfben ötszáz részt-vevö verseny* 

hegedűs elől ez a fiatal rnjatgyar hege-
dűvirtuóz vitt a el a világgyőzelmet. A 
külföldi impresszáriók elhalmozták 
meghívásokkal. Még Szegedet megláto-
gatja Cserfalvi, azután következik Pa-
ris, Olaszország, az északi államok és 
Amerika és a kis Cserfalvi már csak 
vendég lesz hazájában. Kitűnő zenei 
ösztöne, mindent; lehengerlő virtuóz 
technikája és magával ragadó tempe-
ramentuma névén ma minden hangver-
seny dobogó legyőzhetetlen sztárja. — 
Hangversenyéről még sokáig fognak 

- megemlékezni, akik hallgatják. 
— oOo— ' 

Gyermekek a kadiárvákért... 
Az MNDSz dr. Drégely Józsefné el-

nöJtno vezetésével cda.gi mükodesehez 
raenoan a nélkülöző hadiarvak támo-
gatását tűzte ki cetjéül es érdekükben 
a» eimiüt vásárnap -január 5-en dél-
előtt a Belvárosi moziban matinét ren-
dezett, meiynek érdekessége az volt, 
hogy a fizeiepíók. mind Szeged elvoltai-
déit gyermekmuvészei voltak. 

A műsor előtt az MNDSz nevében 
lialassa Lászlómé üdvözölte a megjeien. 
léket, méltatva « Nőszövetség" oiszág-
épitö kuhuráüs és karitatív munkáját. 
Utána a kis Hcrczfeid Holla' (maga is 
hadiárva) szólott kedves szavakkal a 
gyermekekhez, kik a hanga tóságnak 
több mint felét tették ki. 

Ezzután a müsorbeniondó tisztét 
vállaló Csorna Brigitta színművésznő 
mondott mélyenszántó szávakat* a kis 
hadiárvált érdekében. A műsor lolya-
inán Szép Ernő és Tóth Árpád ,egy-egy 
vénsét adta elő ismert művészetével 
nagy hatást keltve. 

A változatos műsor folyamán a kis 
gyennekmüvészek mindegyike elsőran-
gú teljesítményt adótt mind magán- és 
páros jelenetekben, mind pedig tánc 
Számaikban. Utóbbiban különösen Vit-
töls Irén remekelt, aki már mint kész 
artista mutatkozott. Kertész Évg ba-
rett- és sztepp szómban figyelemre mél-
tó tehetség. De a legnagyobb elismerést 
a sokoldalú Inczédy-tcst vérek érdemlik. 
Mczódy Gitta sok szelíd bájjal adta 
elő édesapjának ének- és versszerzemé-
nybit. Enczédv Kató, ki izes magyar-
ságával széles jókedvvel szerzett vi-
dámságot, nevetett és nevettetett. A kis 
Herczfeld Hella pedig meglepő tudatos 
és sokszínű tehetségéről, tett tanúságot. 
A pöttömnyi Ónozó Gyurika magyar nó-
tákat adott elő elragadóan. A sokszá-
mu gyermeksereg hol áhítattal, hol. 
tombolő tetszéssel kisérte az előadást, 
melynek tiszta jövedelme a hadiárvá-
kat fcieti. 

- Ki kell cm sínünk Inczédy Kálmán 
karnagyot a nagy gyermekbarátot, aki 
ennek a matinénak megrendezésében 
önzetlenül fáradozott. A zongoránál ő 
cs Gyulai Gézáné látták el a zenei 
részt, a honvédzenekar közreműködésé-
vel. Nagyban emelte a műsor sikerét a 
..Villamoshang" cég által díjtalanul 

A dolgozók 
harcos lapja 
a 

déJUna^awivzÁfy 

rendezi zászlóavatással a Tisza Szálló dísztermében, me ly re Szeged 
dolgozóit szeretettel meghívja- a Rendező Gárda. Műsor után tánc 

reggel ig. Fűtött terűm. 
Z*auét % GksgfÁr Jazs-kaaekar* « • Koasta&Ua P is i * c igányzenekara 

szolgáltatja. 

rendelkezésre bocsájtott hangerősítő be-
rendezés. 

— o ó o — 
Klasszikusok a prózai társulat mü 

során. Addig is, amíg a Szegedi Nem-
zeti Színház megkapja a magyar iiók 
eredeti bemutatóra szánt darabjait, 
több klasszikus mü felújítását vette 
tervbe az igazgatóság. A Szentivánéji 
álom előadása Lehotay igazgató sza-
badsága miatt tolódott el és igy a szín-
ház most, azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy Shakespeare Makrancos hölgy ci-
mü vígjátékát fogja műsorába iktatni. 
A napokban kapta meg Hegedűs Tibor 
Gogrtiy Revisor-jónak ' eredeti példá-
nyát és most éppen a régi fordítást 
nézi át szakértő segítségével. Ennek a 
klasszikus műnek a felújítása is a szín-
ház legközelebbi terveihez tartozik. 

Szakszervezeti hirek 
Az epitőmimkásók szakszervezete 

január 9-én. csütörtökön délután 4 
órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

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

A . zenészek szakszervezetének III. 
szakosztálya vezetőrégi ülést-tart ja-
nuár 9-én, csütörtökön délután 3 óra-
kor a szakszervezeti székházban. 
. A malomipari munkások szakszer-

vezete január 9-én, csütörtökön dél-
után 4 órakor vezetőségi, üzemi bi-
zottsági és bizalmi együttes ülést tart 
a szakszervezefci®székházban. 

A szakszervezett bizottság felhívja 
az üzemi bizottsági elnőkőfett, főbi-
zalmiakat, hogy január 10-én, pénte-
ken délután 4 órakor együttes ülést 
tart a szakszervezeti székházban. 
Megjelenés kötelező. 

A vasmunkások szakszervezete^ ja-
nuár 10-én, pénteken délután fél 5 
órakor vezetőségi - ülést tart a szak. 
szervezeti székházban. 

A famúnkások szakszervezete ja-
nuár 9-én, csütörtökön délután fé! 
5 órakor bizalmi ülést tart a Sz&k 
szervezeti székházban. 

Az ifjúmunkás és tanoncmozgalom 
január 9-én, csütörtökön délután b 
órakor vezetőségi ülést tart a szak-
szervezeti székházban. 

R Á D I Ó 

CSÜTÖRTÖK, . január 9. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20: Az 
áttelepítési kormánybiztosság közlemé-
nyei. 7.30: Római katolikus vallásos 
félóra. 3.00: Asszonyok világhiracfója, 
8.15: Szórakoztató orosz zene. 9.00; Zon-
gora- és énekszámok. 10.00: Hirek., 12.00 
Déli harangszó, hirek. 12.15: Pokorszky 
György .balalajka együttese. 12.45: A 
Szuezi kubikos. 13.00: Szalon-
zene. 13.45: AZ asszonyok élete. 
14.00: Hirek.'14.10; Vidám operettrész-
letek. 14.40: Munkában a rendőrjárőr. 
15.00: Jazzkedvelők iskolája. 15.15: Rá-
dióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00; 
Gyermekrádió. 16.30: Zongorajáték. 17 
óra: Hirek. 17.10: Párthiradó. 17.20: 
Siess, adj, segíts! 17.25: Vöröskereszt-
közlemények. 18.45: A Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság műsora. 19.00: 
Közvetítés az Operaházból. 20.40: Hirek, 
sporthírek. Előadás után kb. 21.50: Hi-
rek oroszul. 22.00: Hirek. 22.20: _Mit 
hallunk holnap. 22.30: Erre táncol Bu-
dapest. 23.00: Angol lemezek. 24.00: 
Hirek. 0.10: Hirek franciául. 0.20: Hi-
rek angolul. 

Budapest II. 

17.00: ötórai tea. Jazz. 18.00: Hírek. 
18.05: Irodalmi délután. 18.30: Szóra-
koztató njuzáika. 19.30: Falurádió. 20.00 
Barjók és Kodály népdalfeldolgozásai-
ból. 30.30: A Rádió szabadegyeteme. 
21.00: Hirek. 21.15: Cigányzene. 22.15: 
Schumann müveiből. 

P A H X B i H E I 

Az összes üzemi és kerületi agitá-
ciós gárda összes tagjai részére ja-
nuár 10-én értekezlet ® Kálvin-tér! 
székházban. (Megjelenés kötelező.) 

Vasárnap, január 12-én délelőtt 9 
órakor az összes üzemi és kerületi szer-
vezetek titkárainak értekezlete Arany 
János-utca 2-, szám alatt. Megjelenés 
kötelező. 

Az üzemi és kerületi agitátorgárda 
tagjai január 10-én délután féri 5 óra-
kor rendkívüli értekezletet'tartanak, a 
Kálvin-téri székházban. Megjelenés kö-
telező. 

Hivatalos közlemények 
HIRDETMÉNY. Az 1943. év folya-

mán bejelentett adótárgy és mivelési 
ág változások osztályba sorozásáról ké-
szített jegyzék megtekinthető a városi 
hirdetőtáblán, Bérház, kapu alatt. 

apróhirdetéseit 

KEzallitásl közleményeit 
HENTESÁRUK LEGMAGASABB 

ARA 1047 január 4-től: 

A) Szalonnafélék; 
Husiparosok, Hentesárut 

Wxnteaaru- árusító 
g/aran kiskereskedők 

áózott bőrös 7.90 7.90 
eózott lefejtett bőrű 8.20 8.20 
füstölt paprikás bőrös 8.99 8.90 
füstölt paprikás lefejtett 

bőrű 9.20 9.20 
füstölt vagy abált bőrös 

toka 9.10 9.1© 
füstöli vagy abált lefej-

tett borii toka 9.40 9.40 

* má™ faB,ölt fii..™. fasWlt ^ fiiStOlt („„ füstölt fMt 

bőrös császárhus 
10.— Í2.— 10.— 12— 

lefejtett bőrös császárhus 
10.30 12.30 10.30 12-30 

B) Füstölt húsok: 

sonka egészben csonttal 
9.60 —.— 9.60 — — 

sonka csont nélkül 
10.40 .13.90 10.40 13.90 

serléscomb, lapocka, karaj, tarja 
ofdalas, nyelv és csülök 

8.80 10.50 8.80 10.50 
kicsontozott sertésfej 

6— 7.90 6— 7.90 
sertésköröm 

2.10 2.40 2.10 2.40 
C) Töltelék hentesáru 

füstölt kolbász" 
nyári szalámi 
párisi 
krinolin, szafaládé 
virstli 

11— 12— 
11— 12— 
9— 10— 
9— 10— 

12— 12— 
kizárólag máj és fehér-

áru felhasználásával 
készült kenőmájas 10.60 11— 

marhafej§ajt 5— 5— 
nyulpástétom 7.— 10— 
szójapástétom 4— 4.— 
májashurka 5.— 5.— 
véreshurka 3.50 3.50 
legalább 80 százalék 

sertéshúsból készült 
sertéskolbász 12— 13— 

fejsajt, fej nyesedékhus, 
nyelv felhaszn. 7.30 8— 

bőrsajt » 2.20 * 2.2JV 
A fel nem sorolt vagy a„ felsoroltak-

tól eltérő elnevezéssel forgalomba ho-
zott bármilyen állat húsának és termé-
keinek felhasználásával készített hen-
tesárugyártmáriyok legmagasabb fo-
gyasztói ára kilónkint 2— forint. Hus-
iparosok a főtt és a- melegállapotban 
ki szolgáltatott hentesáru gyártmányokat 
10 százalékkal emelhetik. — Fogyasz-
tói árakból üzemek, beszerzési csopor-
tok ég közintézmények részére 4 történő 
eladásnál 5 százalék engedményt kell 
nyújtani, akikkel szemben számitható 
ár és tényleges szerződési és nyugtabé-
lyegilleték összegévqfc valamint — más 
helységbe történő eladásnál — szállí-
tási költséggel emelhetők. Vendéglátó 
iparosokkal szemben árengedményt ad-
ni nem kell. Az árak a forgalmi adót 
lnagukban foglalják. Polgármester 

I F O G L A L K O Z Á S I 
GRAFOLÓGUS, a iélekiátó csoda 

mindent megmond, legyen az házasság, 
szerelem, válás, hütfcnség, üzlet, félté-
kenység és sok más. Távoli szeméiyék* 
ről is. Naponta 10—12-ig és 2—8.4a 
Kölcsey-utca 10, Már csak rövid idei®! 

JÓL főző mindenes bejárónő aeoo-
naira felvétetik. Vadész Gézáné rővín-
áruüzlei;, Tábor-utca 8. 

BEJÁRÓNŐT íelvészelc, ugyádöt© 
fafűtéses* kályha eladó. Tisza Lajoá-
körut 63. - „ , 

BENTLAKÓ jól főző gyermekseerétA 
mindenest felveszek. Níklai, Cserzy M 
utca 30, téglagyár. 

INTELLIGENS házaspárnak • butoróí 
zrrtt szoba kiadó. Délibáb-utca 36, «m-
2. ajtó. • . . . . . , : . „ . .> . 

EGYEDÜLÁLLÓ középkorú férfi, kü-
1 ön bejáratú üres szobát keres, asrtl®j» 
fürdőszobahasználattai. Cimek „Pon-
tos fzető" jeligére a kiadóba. 

I A D A S - V É T E L 1 
SZÉP csipke menyasszonyi ruha* óm 

egy szétnyitható asztal olcsón süllő-
sen eladó. Pulc u. 13a. 

tfÉr, * ECKi * U JiEMlüN Y f , Utac«g*» 
lyeget veszek. Árjegyzék * kirakatba? 
Falua bélyegüzlet, lakola-utc* 3M, ta*»• 
dalmi templomnál. * ***' 

ÜZLETAJTÓT jő állapotban levőt, 
kéfszétáiyasat vsSredőnnyel megvétel-

Levelet a k iad ja , 
MOTORKERÉKPÁR 250-es, üzem-

képes, sürgősen eladó. Brüsszeli-körűt; 
31. Szám, -

3+1-ES rádió 41)0 forint, kisebbekft© 
forinttól,. Ama tőr bolt, Kálvária-utca 2. 

ÖT ÖL buzapolyva eladó. Tápéi rét 
60, if j . Simon* József. 

BÚTOR, hálószobákban nagy válasz-
ték. Spitzer Sándor asztalosmesternél 
Margit-utca 12. 

TÁSKA1RÓGÉP príma állapotba^ 
éladó. Szent' Miklós utca T. Felsővér OK. 

EGY javítóit disznó eladó. UJsorao-
gyitelepi iskola mellett, Tóth-tanyábar. 
39. szám. ' 

. UJ sötétszürke szörmebélésís három-
negyedes kabát középalakra ós egy Ka-
iór-kályha* reladé; Juhász Gyula-utca 6, 
I. emelet 7. * . 

ELADÓ rekamiévéz? betét nélkül, 
gramoforvos rádió, mesterhegedü. Somo-
gyi telep, II. u. 21. 

ELADÓ négykerekű kézikocsi, író-
asztalok, székek, kosarak, butorgyé-
kény-hentesszatyrok, férficipők Mik-
száth K. u.' 5. Pósa, udvari iroda.' 

I K Ü L Ö N F É L E I 
NEM érdemes szakállának lenni, bo-

rotvakészülék 2 forint, szappan 1.—, 
penge 2)0 fillér. Piröscégtáblá, Tisza La-
jos-körut 53. 

PAPUCSTALPAK étkeztek a Dél-
vidéki Áruházba Tisza Lajos-körut 48-
, KISEBB üzlethelyiségei keresek -Bel-

v^rosban. Jelige: 15-éry. 
MAJOR Ákos gyorsíró- és gépiróís-

kolájában tanuljon gyorsírást, 
írást, levelezést, helyesírást. Bocskai-* 
utca 4. 

SZILLÉRI-sugárutoir, üzlerthelyiséíl 
szabó-, cipészmühélynek, füszerüzletnete 
alkalmas berendezéssel vagy / anélkül 
átadó 1—3 között. Tápéi-utca 22 alatt 
lehet érdeklődni, emel^f. 4. 

1—3 SZOBÁS összkomfortos üzlet-
helyiség komfortos lakással, üres és bu-
torozottak konyhahasználattal is ki-
adók. Lakásügynökség, Kölcsey u." 10. 

ELADÓ Ingatlanát és vételi szánd* 
kát jelentse be a Halász Ingatlaniroda 
ék (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a buta* 

rozott szobáját éa lakásbérleti szándé 
kát la. 

Felelős szerkesztő: QÁRDOS SANDóTS 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség; Jókai-utca 4. 
Telefon: 493 és 103, ríyomdai szerkesz-

tőség (este 8 órától): 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6 

Telefon; 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA 


