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DELMAOYi ORSZÁG 
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Marshall tábornok külügyminiszteri kinevezése 
nagy visszhangra talált 

Az uj amerikai kii la gy miniszter a rádióból értesüli kinevezéséről 

Marshall hazaérkezéséig Byrnes helyén marad 
(Washington, január 9.) Byrnes, 

M&rshaH hazaérkezéséig a helyén ma-
yád. Marshall hazaérkezésének ídö-
yojrtja még bizonytalan. 

A szenáíus külügyi bizottsága Wan-
ílenberg szenátor felhívására szerdán 
délben rendkívüli ülésre ült össze, 
hogy foglalkozzék Marshall tábornok 
kinevezésével. Wandenberg szenátor 
megnyi ó beszédében leszögezte, 
átogy nincs semmiféle törés a külügy-
miniszíérium politikájában és a két 
nárt voltazatíanul egyöntetűen támo-
gatja az Egyesült Államok külpoliti-
kája1, Beszéde további során a leg-
nagyobb elismerés és háía hangján 
méltatta Byrnes érdemeit, majd pe-
dig meleg hangon köszöntötte az uj 
külügyminisztert. Biztosította arról, 
hogy nemcsak a köztársasági párt, de 
az egpsz kongresszus támogatni fog-
ja munkájában. 

MarshaJt tábomok útban az Egye-
sült Államok felé Guan repülőterén 
ugy nyilatkozott az újságíróknak, 
hogy kinevezéséről csupán a rádió-
tól értesült, amikor visszatért Nan-
fdhgba. 

A Sfar cimü lap értesülése szerint 
.Marshalt tábornok, az Egyesült Ál-
lamok újonnan kinevezett külügymi-
nisztere rövidesen Londonba látogat, 
hogy megbeszéléseket folytasson 
Bevinnel. A lap' hozzáfűzi még, 
hogy az uj külügyminiszter néhány 
napot Londonban tölt mielőtt Pá-
rizsba utaznék, hogy ott résztvegyen 
a csatlósállamok békeszerződéseinek 
aláírásán. Marshall Párizsból utazik 
majd Moszkvába a külügyminiszterek 
értekezletére. A Star végezetül igen 
jó forrásra hivatkozva közli: az ame-
rikai szcná'us külügyi bizottságának 
az a kívánsága, hagy Marshall ugyan-
olyan jó barátságot ápoljon Be vin-
ne!, mint elődje. 

Marshall tábornoknak' külügyin!-; 
mszferré való kinevezését a szovjet 
©ajtó minden kommentár nélküli kö-
zölte, A moszkvai diplomaták, vala-
mint azok, akik hivatalos tárgyaláso-
kat folytattak szovjet tényezőkkel, 
ugy vélik, hogy Marshall tábornokot 
különösképpen nyíltsága és méltóság-
teljes magatartása miatt fogják érté-
keim cs méltányolni. A Marshall tá-
bornok által Kinában eltöltött egy 
év igen alkalmas volt arra, hogy bele-
tanuljon a tárgyalások menetének bo-
nyolultságába. 

Az Egyesült Államok külügyminisz-
tériumának magasraisgu tisztviselői 
között, esetleg az Egyesült Államok 
tengerentúli diplomáciai képviselői 
körében is nagyarányú "személycserék 
várhatók, mihelyt Marshaiíl tábornok 
átveszi a külügyminisztérium vezeté-
sét Byrnes külügyminisztertől, A 
ManshaH tábornok által végrehajtan-
dó újjászervezés arra is kiterjed, hogy 
több katonai vezetői vonjanak he a 

'diplomáciai Szolgálatba. 

Diplomáciai megfigyelők hangsú-
lyozzák, hogy az Egyesült Államok 
nagyobb diplomáciai problémáinak 
egymélyike katonai problémát is je-
leni''. A Németországgal kapcsolatos 
békeszerződés nagy része, amelynek 
a »Négv Nagy« többi tagjaival való 
letárgyalása Mars hall tábornok egyik 
feladata ksz, kapcsolatban áll Né-
metország tartós demílitarizálásával 
és a négyhatalmi megszáillás követ-
keztében felmerülő problémákkal, A 
Marshali tábornok mellett szóló kö-
rülmények és annak valószínűsége 
ellenére, hogy Byrnes nem akart eset-
leges soká tartó tárgyalásokat foly-
tatni a Szovjetunióval a német és az 

osztrák békeszerződésekkel kapcso-
latban, sok megfigyelő "ragaszkodik 
ahhoz a felfogáshoz, Itogy a »felüle-
tes?. magyarázatokon kivid kell vala-
milyen más indiltó okának is lennie 
annak, hogy ilyen, váratlan, változás 
következett be éppen az .Egyesült 
Államok külpolitikájának döntő sza-
kaszában és amikor Byrnes mint bé-
keetőkésziitő megbizaitásának tető-
pontján állt. Politikai megfigyelők 
között egyre terjed az az elgondolás, 
hogy Marshall tábornokot a denro-
kratepárt potenciális elnökjelöltjének 
akarja megfenni az 1948-as válasz-
táson. , . i , j, 

Kommunista dolgozók! 
A szakszervezetek utasítására Szeged dolgozói ma öt percre be-

szüntetik a munkát. Megállnak a gépek, az Íróasztal fölé görnyedő 
szellemi dolgozók öt percre megszakítják munkájukat. A munka 
szüneteltetése az élet megállását jelenti, komoly, halálosan komoly 
figyelmeztetés lesz azok felé, akik miatt öt percig sztrájkolunk. 

Minden kommunistának világosan kell látni, munkatársainak 
pontosan meg kell magyarázni, kik miatt, milyen célok érdekében 
alkalmazzuk a mai napon egyik legsúlyosabb fegyverünket, a munka-
beszüntetést. ötperces leállásunkkal figyelmeztetést küldünk az ár-
drágítók, a dolgozók nyomorúságának vámszedői, a földalatt meg-
búvó és szervezkedő országvesztő Horthy-tisztek felé. Követeljük, 
rögtönitélö biróság elé állításukat, súlyos ítéletet és az ítélet azonnali 
végrehajtását. De figyelmeztető sztrájkunk szól. azoknak is, akik 
gyengeségből, vagy ostoba számításból támogatói a reakciós fasiszta 
szervezkedőknek. Ma csak öt percre áll meg a munka, de ha a szük-
ség ugy kivánja, vállaljuk a dolgozók még erőteljesebb, még hatáso-
sabb fegyverekkel folytatott harcának vezetését. 

Kommunista dolgozók! Ma felvilágosító magyarázó szóval, de gya-
korlati cselekedetekkel is legyetek ott Szeged dolgozóinak élén. A 
szakszervezetek és Pártunk vezetésével szóval és tettel mutassátok 
a dolgozók célkitűzéséhez vezető harc útját! 

Szabadság! 
MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT 

Nag.vszegedi Végrehajtó Bizottsága. 

fejeződő hazafiságra. A tettek haza-
fiság a nem áll e. len tétben a nemzet-
köziség kérdésével, hanem egyene-
sen kiegészíti azt. A nemzetköziség 
azt jelenti, hogy aki nemzetközi, az. 
emberiség haladásáért saját népének 
felemelésén keresztül küzd. Szeressük 
tehát hazánkat, népünket, gyűlöljük 
ellenségeik Erre a hazafiságra kell 
nevelnünk ifjúságunkat, amelynek ér-
telmiségi rétegében igen sokan még 
nem helyesen, hanem helytelenül ér-
telmezik a hazafiságot. A belső ellen-
ség, a haladás kerékkötői elleni har-
con keresztül kell felemelni a ma-
gyar népet és naggyá, boldoggá tenni 
az országot — fejezte be előadását 
Révai József. . > j 

Ausztria ratifikálta a magyar-
osztrák árucsere egyezményt 
(Bécs, január 9.) A minisztertanács 

hozzájárult az 1946. december 21-én 
Budapesten parafált magyar—osztrák 
árucsere és fizetési forgalmat szabá-
lyozó egyezményhez és felhatalmazta 
a külügyminisztert a két megegyezés; 
aláírására. v . , . 

Nontgomery tábornagy 
megtátogatta a Sztálin katonai 

akdémiát 
(London, január 9Á Montgomery 

tábornagy szerdán délelőtt Ribalfco 
tábornoknak, a szovjet páncélosok pa-
rancsnokának kíséretében látogatást 
tett a Sztálin katonai akadémián. 
Szerdán e9Íe az Egyesült Államok 
nagykövete Bcdell-Smtth tábornok 
fogadást rendezett Montgomery tá-
bornagy tiszteletére — jelenti a lon-
doni rádió. 

Tovább folyik a magyarüldözés 
Csehszlovákiában 

A nagy hideg ellenére Csehszlovákia lolytalja az embertelen 
deportálásokat . 

(Budapest, január 9.) A csehszlo-
vák hatóságok január 8-án folytatták 
a deportálásokat a komáromi járás-
ban. Nagykesziről jelentették depor-
tálást, a zsilizsi járásból Garamvezc-
kéről, Garamdamásdról, Lekéről,'Po-
roskáról, a somorjai járásból Kerek-

nyéről, Rimapálfalva, Rimasimon^ 
Serkéről, Darnyaról, Gömörről, Ak' 
m agyról, Geszletéről, Egyházaspást-
ról, Vecsekióről, Obástról, Tajtról. 
A deportálások a nagy hideg ellenére 
állandóan folynak, a deportáltak so-
kat szenvednek a nagy hidegtől. 

A f e l t e k h a & a f x a s s á j £ á r a k e l l 

a z i f j ú s á g é i n e v e l n i 
Révai József előadást tartott a NéKOSz konferenciáján 
(Budapest, január 9.) A Nép: Kol-

légiumok Országos Szövetsége első 
országos nevelésügyi konferenciájá-
nak utolsó napján Révai József nem-
zetgyűlési képviselő, a Szabad Nép 

főszerkesztője tartott előadást :>Diák-
ság és hazafiság? címmel. 

— Nem' a szavak, hanem a lettek 
hazafiságára van szükség — mon-
dotta —, országépitő munkában ki-

fl nagy hidegek alal! 
szünetel a tanítás 

(Budapest, január 9.) A kultuszmi-
nisztérium felhívja a tankerületi fő-
igazgatók és a tanfelügyelők figyel-
mét a kultuszminiszter ama rendele-
tére, amely szerént a nagy hidegek 
alatt a tanítást szüneteltetni lehet, ha 
az iskolának megfelelő tüzelőkészlete 
n'nes. 

Vaszlíevszkl tábornagy 
Angliába utazik 

(Moszkva, január 9.) Vaszilevszki 
tábornagy, a szovjít vezérkar főnöke 
elfogadta Montgomery tábornagy, a brit, 
birodalom vezérkari főnöke meghívá-
sát; és tavasszal ellátogat Angliába. 
Montgomery tábornagy a hirt a szerdán, 
rendezett teadélután alkalmával közölte 
a laptudósitókkal. Montgomery azt is 
elmondotta, hogy Vaszilevszki tábor-
nagy a meghívás elfogadását kormánya 
jóváhagyásától tette függővé cs a szov-
jet kormány bele is egyez;tt a vezér-
kari főnök angliai utazásába. Montgo-
mery tábornagy hozzáfűzte: örömet je-
lent számára, hogy alkalma lesz Vaszi-
levszki tábornagynak bemutatnia a brit 
katonai iskolákat és intézményeket. 

Az amerikai hírszolgálat értesülése 
szerint a szovjet vezérkar főnöke lon-
doni utja alkalmából Amerikába is el-
látogat. A washingtoni m:ghivás Eisen-
howertől származik. Vasilevszkin kivü; 
valószínűleg más szovjet tisztek is 
részivesznek az amerikai uton. 
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(Budapest, január 9.) Az építésügyi j 
miniszter rendelete értelmében január j f 
15-ig kell a háztulajdonosoknak müsza- gj-

S S S S t ^ S ^ ^ f ? . J " " * * > _ Budapesti j rédysta képviselők tudtak, s ő t * * * -
i l l ó háborús károkat. Ha a háztulajdo- Gpertesules szerint az os&zseeskuvok |pet vállaltak a földalatti összeeskü-
nos e.batáridőiig nem tesz eleget köte- első letartóztatott csoportja ügyében 
iezettségének a bérlőknek jogukban befejezték a nyomozást Az őrizetbe 
van ezt a mrgátapitást az építésügyi v e í t összeesküvők közül 51-et eiőae-
rmmszter december 15-en megjelent . „ , , , , , , , , , , , _ 
rendeletének szabályai szerint megten- t c s letartóztatásba helyeztek. Tegnap 
ni. A helyreállításokkal kapcsolatos őrizetbe vettek 3 ezredest és egy is-
költségmegállapitások. és a házadó-ked- mert régi politikust, aki a M É P egyik 
vezmény szempontjából a kár összege vehetője v o l t A bűnügy szálai most 

másr áttolódtak katonai vonalról pol-
gári vonalra. Kiderült az is, hogy 
régi Gömbös-párti politikusok, lm-

döntő jelentőségű. 

P é n z h a m i s í t ó ! tartáztatott le 
a budapesti rendőrség 

- (Budapest, január 9.) A harmadik 
kerületi kapitányság elfogta Forvyó Sán-
dor és Vajda Ernő budapesti lakosokat, 
akik pénzhamisítással foglalkoztak. 100 
ás 10 forintos cimletü bankjegyeket 
készítettek és a város különböző he-
lyein, piacokon, utcai árusoknál, mu-
latóhelyeken, stb. hozták forgalomba. 
Fonyó lakásán házkutatás során előke-
rültek a hamisításhoz használt rajzesz-
közök, festékek és egyéb büntárgyak. 

Ui beosztás 
a szegedi törvényszéken 

(Szeged, január 9.) Mint minden év -
ben, az idén is uj beosztást készttettek 
a szegedi törvényszéken. Dr. Sztodol-
nik László elvtárs, a törvényszék elnö-
ke csütörtökre készült el az uj beosz-
tás elkészítésével. A törvényszéken az 
idén két polgári fellebbviteli tanács 
tárgyal a megszaporodott polgári '-peres 
ügyek miatt. A z uj tanács vezetője dr. 
Simon Ferenc törvényszéki tanácselnök 
lett. Dr. Tóth László, aki nemrégiben 
még az egyik népbirósági tanács elnö-. 
ke volt, 1947-ben az elsőfokú vagyon-
jogi perek < gyesbirája lesz. Dr. Mar-
gita István volt népbirósági tanácsel-
nök továbbra is az uzsorabirói tisztet 
tölti be, de mellette ugyanezt a teendő-
ket fogja végezni dr. Hárs László is, 
aki viszont egyben büntető egyesbiró-
ként is működik. A jövedéki kihágási 
Ügyeiméi dr. Rónai Bélát, dr. Kószó 
'György vizsgálóbírói beosztásának meg-
tartása mellett helyettesíti. Dr. Rónai 
Béla pedig az 1946. XVI . törvénycikk 
első szakasza értelmében alakuló bün-
tető fellebbviteli tanács elnöke lesz. A 
rögtönitélő bíróság elnöke a törvény-
szék elnöke, dr. Sztodoinik László elv-
társ, mellette helyettesként dr. Szálai 
Zoltán és dr. Linzer Károly törvény-
széki tanácselnök fognak működni. 
Változás még az idei beosztásban, hogy 
dr. Kilyén Istvánt, aki ezideig nép-
ügyész volt visszarendelték a cégbíró-
sághoz, ahol mint titkár nyert foeosz 
táat 
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A budapesti elmegyógyintézetbe 
szállítják a gyermekgyilkos 

, anyát 
(Szeged, január 9.) A szegedi tör-

vényszék Linzer-tanácsa m é g az el-
múlt évben tárgyalta C. Nagy Mi-
hályné hódmezővásárhelyi lakos 
ügyét. C . N a g y ugyanis a múlt év-
ben borotvával elvágta háromnapos 
kisfiának a nyakát és a csecsemőt 
több napig a lakásában tartotta. A 
törvényszéki tárgyaláson a csecsemő-
gy i lkos anya igen zavartan viselke-
dett, annyira, hogy elrendelték or-
vosszakérfővel való megvizsgálását. 
A szakértő m e g is vizsgálta az asz-
szonyt, de nem tudta bizonyosan 
megállapítani, hogy elmezavarban 
szenved-e. A vizsgálóbíró azzal a ja-
vaslattal küldte vissza a Linzer-ta-
nácshoz az. kaitokat, hogy szükséges-
nek látszik C. Nagyné t hosszabb 
megfigyelésre a budapesti Igazság-

vésben. A belügyminisztérium egy-
két nap múlva ujabb jelentést ad ki a 
demokráciaellenes szervezkedés rész-
leteiről. A politikai rendőrség né-
hány nappal ezelőtt őrizetbevette 
Szatmári Jenőt a külföldi laptudósi-
tók szindikátusának elnökét, aki a va-
lóságnak meg nem felelő tudósítást 
juttatott külföldre az összeesküvés-
ről. 

Károlyi Mihály! Pécs díszpolgárévá váíssifciták meg 
Január 27-én dteskozgfüíég kertiében ediéh át 

a d i s K o i t l e t e l e t K é t o l j i M f k á l y r a k 

f t . l t © 
belvett kiv 

„ F R E G O L i " 

belvett kiváló minőségű 

fahéjpótló 

nagykereskedőknek is ere-
deti gvári árbsn 
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A Szcciéldemokrafs Párt 
meghívta 

sz osztrák testvérpártól 
(Bécs, január 9.) A magyarországi 

Szociáldemokrata Párt meghívta <&, • 

osztrák szocialista pártot, hogy kiél-

döttséggel képviseltesse mag i t a 

február 1—3. között tartandó párt-

í J J ^ ' J * * ^ K á r o } y i M i h á £ ba-1 háiy Válasza. Ebben Károlyi közölte a Kongresszuson. Mint a bécsi rádió 
zaerkezese után Pecs varos veze.ősege város vezet őségévé' hnsv a Mniántnit 
azzal a gondolattal foglalkozott, milyen! diszpolgárságot elfogadfa és a öSzo l l l e n ü » 8 2 szociíűfeta párt küi-
foodon ünnepelje meg a denwkráciának levél átvételére személyesen utazik le döttségét Schárf aftsanctólér f o g j a 
ezt a harcosát. A varos vezetősege le- Pécsre. A város vezetősége Károly! Mi- , K í 

veiben fordult Karolyi Mihályhoz, hogy hály közlése alapján elhatározta, hogy" ^ ^ ' 
a város ragaszkodasa jeléül fogadja el január 27-án díszközgyűlés keretétan 
Pecs varos dr^olgárságát Erre a le- avatja díszpolgárává Kárdlyi Mihályt, 
veire most érkezeit meg Károlyi Mi-1 " ^ ' 

Szombaton kezdődnek 
az osztrák és német béketárgyalások 
Csehszlovákia kisebb határkiigazitást kér Németország 

és Ausztria terhére 

(London, január 9.) A londoni rá- A csehszlovák kormány szerdán uía-
dió jelenti: A január U - i német és 
osztrák béketárgyalásokat előkészítő 
értekezletre az érdekelt államok min-
den szükséges intézkedést megtettek. 

i otta küldöttségének tagjait, hogy 
Csehszlovákia kisebb haiiárkiigazitá-
sokat kérjen Németország és Ausztria 
terhére. 

Ssjtdvéleméityek szerint fimerika engedményeket tesz 
az atombomba gyártása körül tanúsított 

merev 6llásportf|fitál 
(Newyork, január 9.) Baruchnak, az 

atomerő bizottság elnöki tisztéről és 
Byrnesnek a külügyminiszterségről va-
ló lemondása után azt várják, hogy az 
amerikai politika az atomerő kérdésé-
ben a biztonsági tanács csütörtöki ülé-
sén kevésbta merev lesz. Newyorki be-
avatott körökben lehetségesnek tartják, 
hogy Marshall tábornok, az uj külügy-
miniszter lázit a Byrnes által támoga-

kuvó, vagy-vagy magatartáson és en-
gedékenyebb lesz a vétó-jog kérdésé-
bern az atomszerződéa megsértőjének 
megbüntetésével kapcsolatban. Nincs 
szó azonban változásról az Egyesült 
Államok politikájában abban a tekin-
tetben, hogy mindaddig megtartják ma-
guknak az aíomgyártás titkát és meg-
őrzik a bombakészletet, amíg a nem-
zetközi ellenőrző bizottságot teljesem 

Ülésezett a nemzetgyűlés 
pénzügyi bizottsága 

' (Budapest, január 9.) A nemzetgyű-
lés pénzügyi bizottsága csütörtököd 
ülést tartott A bizottság k tárgyalta és 
elfogadta a miniszterelnökség és a tá-
jékoz tatást! gyí minisztérium költségve-
tését. 

tott, Baruchtól képviselt, meg nem al- meg nem szervezték. 

Európai koalíció és magyar koalíció 
G u l á c s i G y ö r g y n c n t z e f g j ü f í f c i k é p v i s e l ő e l ő a d á s i t a r t o t t 

a p a r t i z á n s r c v e f s é ' g b e n 

(Budapest, január 9.) A partizénba-
rátok szövetségének meghíváséra Gulá-
csi György nemzetgyűlési képviselő 
szerdán este előadást tartott „Európai 
koalíció és magyar koalíció" cimmel. 
Gulácsi szerint a megismétlendő politi-
kai válságban a következő kiút ajánl-
kozik: A békeszerződések aláírása után 
nyomban meg kell tartani a községi 
választásokat. A választásokat uj* tör-

vényekkel kellene megtartani. Gulácsi 
György ezután röviden szólott Magyar-
ország politikájáról is. Szerinte Ma-
gyarország csaik egy kapu Kelet és Nyu-
gat között. Ez a kapu azonban Kelet 
felé nyílik. Az oroszbará'. politikát 
nemcsak a baráti érzés, hanem a rea-
litás is diktálja. A nagysikerű előadást 
vita követte. 

Az Iparfelügyelöí területek: 
ui beeszttil koptak 

(Budapest, jarníár 9.) A pénzügy*-
jtiinisziier a hivatalos lap csütörtöki 
számában megjelent rendeletével újra. 
megállapította az iparfe lügyelő i . te-
rületek beosztását, E szerint a sze-
gedi i jMrfelügyel i kerületbe tartozik 
Szeged és Hódmezővásárhely ' váró*.. 
Csongrád, Csanád, Arad és Torouta 
vármegye, ' j-

Erősödik az antiszemitizmus 
Angliában 

(London, január 9.) A zsidó írod; 
szóvivőjének közlése szerint az antisze-
mitizmus növekedése. Angliában egyre 
nyugíalanitóbb méreteket ölt. A z el-
múlt két héten' több zsinagóga felgyúj-
tására történtek kísérletek. Sok londwx 
zsidó a közelmúltban fenyegető tartal • 
rnu leveleket kapott. Az incidensek erős. 
nyugtalanságot keltettek londoni zsidó, 
körökben. A Scotiand Yard. megirtái. 
totta a nyomozást a merényletek és te«. 
nyegető levelek szerzői ellen. 

Magyarország földrajzilag 
közelebb vasa Kelethez, mint Nyugathoz 

(Budapest, januar 9. A Magyár-An-
gol Társaság szerdán este vacsorát ren-
dezett, amelyen Károlyi Mihály hangoz-
tatta, hogy Magyarország gazdaságilag, 
politikailag és földrajzilag közelebb 
van kelethez, mint nyugathoz. 

Utalt Károlyi Mongomery moszkvai 
„ „ „ - „ „ 'útjára, amelynek célja, hogy elmélyit-

Ügyi Országos Megf igye lő- és Elme-1 se a barátságot Nagybritannia és a 
oyó fy intézetbe szállttanL Szojetunló között. Hangoztatta: a ieg-

megtövt szívvel 
mint férj, apa, 

Fájdalomtól 
közölj ük, hogy 
nagyapa 

Práfffiy György 
ez év január 8-án 89 éves korá-
ban hosszú szenvedés után elhalt. 
Temetése folyó hó 10-én délután 
2 diakor lesz a belvárosi temető 
kupolacsarnokából. 

nagyobb fontosságú dolog) az, hogy ez 

a két ország összefogjon, mert csak ha 
ez megtörténik, mondhatjuk el, hogy 
megmentettük a békét. 

Kívánjuk és hálásan vesszük a Szov-
jetunió segitségét, ez azonban nem je-
lenti, hogy nem akarjuk az angol se-
gítséget is és hálásak leszünk Angliá-
nak — mondotta —, ha segít bennün-
ket egy valóban pozitiv demokrácia ki-
építésében. 

Nagy érdeklődés a szovjet irodalom iránt 
(Moszkva, január 9.) A TASS-iroda 

jelenti: A magyar közvélemény élénk 
érdeklődést mutat a szovjet irodalom 
iránt. A Szegeden megnyitott könyvki-
állítás rendkívül népszerű volt és több, 
mint négyezren látogatták. A kiállitás 
bemutatta a szovjet sajtót és könyvki-
adást orosz, magyar, angol, francia*és 

német nyelven. Bemutatta ezenkívül 
azokat . a Szovjetunióról szóló vagy 
szovjet írótól származó könyveket is, 
amelyeket magyar könyvkiadó vállala-
tok adtak ki az országnak a fasiszta 
uralom óta történt felszabadulása óta. 
Rövidesen Debrecenben is szovjet 
könyvkiállítást rendeznek. 

Habsburg József 
népbirósági tárgyalásos? 

elhalasztották 
(Budapest, január 9.) Illetéke.-; 

helyről kapott értesülés alapjáé, 
megírtuk, hqgy a népbiróság péti-, 
tekre tűzte ki a távollévő Habsburg 
József háborús bűnügyében a főtér-, 
gyalást. Ugyanebből a forrásból 
most azt az értesítést kaptuk, hogy 
a tárgyalást későbbi napon fog ják 
megtartani'. Ugyancsak bizonytalan, 
időre elhalasztották a főtárgyaié st 
miskolci zendülés ügyében i-s. 

Enyhül az időjárás 
(Bukarest, január 9.) Románia és' a 

külföld között, Szófia és Istambut 
ki/vételéve;, három napja a hideg és a 
vihar miatt megszakadt a távbeszélő 
összeköttetés. A z idő javulásával az. 
összeköttetést helyreállítják. 

(London, január 9.) Európa nagy 
részében enyhült az időjárás. Angliá-
ban alább hagyott a hideg és megin-
dult az olvadás. Sok helyen esik az 
eső és köd keletkezett, a partvidéken 
pedig szeles az időjárás, 
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NAPIREND 
p é n t e k , január 10. 

• Nemzeti Színház: Este 7 órakor; Igy 
éiíií jó. Szelvény bér let. 

Széchenyi Fümszmh&z; Fél 4, ne-
jgyed 6 és 7 érakor: Utolsó pillanat. 

Belvárosi Mozi: Fél 4, negyed 0 és 
7 órakor: Dilemma. 

Korzó Mozi.- Fél 4, negyed 6 ég 7 
órakor; Amiről nsan beszélünk. 

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

T ófáig. 
Egyetemi könyvtár; nyitva 8-tól «srte 

I óí ;áS» 

SZQI.GÁLATQ3 
GYÓGYSZERTARAK: 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3, Nagy örö-
köpök K, dr. Hangay L., Boldogasszony-
augárut 31, Nyilasay örök. Római-körűt 

Suzjányl József Kossuth L.-sugárut 

—oOo— 

, Időjárásiak atós. Várható időjá-
rás péntek estig: Déli, délnyugati 
szól, felhős, ködös idő, több helyen 
havazás. A lúdeg tovább mérséklő-
dik. • 

— A Nemzeti Segély vezetőségééit 
felhívása. A Nemzeti Segély Kálvá-
i^-utea' 10. s\ alól a Dózsa György-
Wtca S. sz. alá költözött Bölcsödéje-
itek és Napközi-otthonának ellátott-
iai számára initezménvőit megnyitotta. 
Fblbiviuk az érdekelteket, hogy akik 
a múltban a Bölcsődénkben és Nap-
közkottho-'unkban nyertek elhelyezést 
és bámul ven okból eddig távol ma-
radtek, 15-éig jelentkezzenek, ellen-
kező esetiben helyüket más rászorult-
tal tölt i ük be, ' ' 

Az izraelita általános iskolába}* 
a 'íg&itás január 20-áu kezdődik. 
- — Az evangéliumi egység és a köz-
élet, a témái'a annak az imaórának, 
amelyet pénteken délután 5 órai kez-
dettel tartanak a református tem-
plomban az uq ynevezett egyetemes 
imahét során. Ezen az imaórán dr. 
Csillik Bertalan egyetemi könyvtár-
ivá/ga'ó és Veres László "kántor-
tanító S/oVá'uak. Imaóra lesz ugyan-
ebben az időben és hetven holnap és 
holnar-u'án is. Az imaórára szeretet-
tel hiviák és várják' mindazokat, akik 
Ment Jézus Krisztusban imádják. 

4 - Hadifoglyokról hirek érkeztek. 
Kórt ük. hogy Balogh Imre. Kis fenő, 
Tóth József 1920, Nyári Imre 1911, 
Holeezek Fakab teng vei menekült, 
Asztalos Sándor zászlós, Beck Fe-
renc édesanyia, Daka Feréncné, Ba-
logh Feréncné volt Katona-utca 29. 
szám alatti lakos, Tószegi Ferenc, 
Bánvász Gyula ezredes, Dereano Je-
nő. Nagy Pád, Mikecz, Medgyesi ez-
redesek és Gelei ödön aüjezredes hoz-
zátartozói jelentkezzenek a Magyar 
Vöröskereszt irodájában Széchenyi-
tér lé. Stühmer felett. 

— Az MKP Belváros II. pártszer-
vezete, Kárász-utca 6'. szám alatt ja-
nuár 12-én, vasárnap délután, 5 órai 
kezdettel kulturetóadást tart, melyre 
mindenkit szívesen lát a vezetőség. 
Elsőrendű zene, fűtött terem, meleg 
büffé. 

— Szabad Föld-est. Az alsóvárosi 
elemi iskolában szombaton. 11-én este 
6 órakor »Szabad Föld« téliestét tart 
az alsóvárosi pártszervezet. Előadó 
Tóth József az alsóvárosi1 elemi is-
kola igazgatója. 

V a s á r n a p délután h u t l w d é í u i ó n i r e n d e z 

a D e i t n a g y m o r s z á g M ó t e v ö r ö s b e n 

A Nemzeti Színház művészei és a Délmogyorország szerkesz-
tőségi tagjai szórakoztatják a Méravárosickat 

' (Szeged, január 9. Beszámoltunk ró-
hogy a „Délmagyarors^ág" ezentúl 

r-endszsresiti külvárosi őrjáratait, hogy 
a külvárosok dolgozó népével állandó 
kapcsolatot tartson fenn a lap szerkesz-
tősége ég kulturgárdája. A móravárosi 
őrjáratokat január 12-én, vasárnap dél-
után 6 óraikor a móravárosi kultúrház-
ban nagyszabású műsoros esttel feje2i 
be a Délmagyarország. A gazdag és 
változatos szórakoztató műsort legna-
gyobbrészt a szegedi Nemzeti Színház 
művészei szolgáltatják. A müsart a 
színház egyik népszerű tagja; Sugár Je-

nő konferálja. Ének-, zeneszámokkal, 
szavalatokkal és tréfákkal szerepelnek: 
Dénes Erzsi, Földes Zsuzsa tanítványai-
val, Gaál Ilona, Györkös Kató, Gyulai 
Lenke, Kardos Marika, Latkóezy Hédi, 
Lánczi Éva, Pogány Zsuzsa, Bágyoni 
Géza, Bikádi György, Gera Zoltán, Ná-
das Tibor, Rózsa Miklós, Seres József, 
Sugár Jenő. Ezenkívül közreműködik a 
közelmúltban nagy sikerrel bemutat-
kozott szegedi rendőrzenekar 30 tagja 
könnyűzene-műsorával. Az előadás iránt 
mária nagy érdeklődés nyüvánul meg. 

Brazília a fasiszták paradicsoma 
Francia !ap fe f e p i e z ő cikke a magyar emigránsokról 

(Zürich, január 9.) A szélsőbaloldali 
Voix Ouvrier hosszabb cikkben foglal-
kozik a délamerikai magyar emigráció 
kérdésével. A cikk szerint Magyaror-
szágon 30—40.000 személynek kellene 
bíróság elé kerülnie a németekkel való 
cimborálás miatt. Ezek egy része mar 
gáhan az országban, más része Ausz-
triában és Németországban bujkál. Bra-
zíliában ma mintegy 200.000 magyar éL 
Ezsk tárt karokkal fogadnák ezt a 30— 
40.000 embert. Brazíliában tekintélyes 
magyar vagyon van elhelyezve. Argen-
tínában hasonlóképp. Az előrelátó Har-
thy-családnak sikerült a háború alatt 
hatalmas összegeket juttatni bizalmi 
embereikhez. Ezt megkönnyítette, hogy 
a fiatal Kurthy Miklós riói követ volt 
s most Kállay Miklóssal Braziléba ké-
szül Istanbulban mintegy 100 magas-
rangu személyiség keresett védelmet, 
köztük Vörnle János. Ahelyett, hogy 
igyekeznének elfelejtetni magukat, va-
lóságos magyarellenes propa gan dairodá-1 
kat szerveztek be. A magyar emigráció j 

egyik lő alakja Barcza György volt 
londoni magyar követ, aki állandó ven-
dégeivel a Sigray, Hadik és Széchenyi 
grófokkal a Habsburg-restaurác-.óról 
álmodozik. Bakó ch-Bess; ny ej György 
volt berni követ most párisi katolikus 
újságoknak ir cikkeket, v.trioltss tá-
madásokat intéz az uj Magyarország 
ellen. A banda pénztárosa báró Rad-
vánszki kezelj a disszidens alapot mint-
egy ötmillió svájci frank értékben. A 
munkanélküli diplomatáit ebből kapják 
havi illetményeiket. Ez az arany jog-
szerűen magyar tulajdon, de jelentig 
sajnos, Magyarország nem érvényesít-
heti álláspontját. A cikk végül arról 
számol be, hogy a magyar urak a pénzt 
maguknak akarják megtartani, viszont 
tárgyalásokat folytatnak a magyarok-
nak Braziliába való telepítéséről. Igy 
a magyaroknak kitűnő kilátásaik van-
nak arra, hogy kávé- ég gyapotültetvé-
nyeken az idegen proiétáriátus szomorú 
sorgát osztják meg. 

A K R O N Srökiré érkezett 
— = — « • ii ni fníffwwfflwrfW'ffTiffi) 

K E L L E R iS?t(Hol!üzr®iben, Kelemen-u. 8 (Roiyai-wáiiő épülete) 

Ara í 88 - Forint, Kap-
hátó és előjegyezhető: 

— Felhivá9 az egyesületeit vezetői-
hez. Felhívom a Szeged város terü-
letén működő összes egyesületek el-
nökei í, hogy január 12-ig jelenjenek' 
meg az államvédelmi osztályon 
(Rendőrpalota II. ein. 15.). A belügy-
nanvsz'er által jóváhagyott egyesületi 
alapszabályt hozzák magukkal,, Hi-
vatalos órák reggel 8-tól 4-ig;. 

— A Medikus Kör pályázatának 
eredménye. A Medikus Kör első, élet-
tani pálvázatának nyertesei: 1. Mol-
nár Ferenc harmadéves orvostanhall-
gató, 2. Csermely Gizella, 3, Szőnyi 

j Ferenc másodéves orvostanhallgatók. 
Pályadíjak a korbonctani intézetbea 

átvehetők. 

— Megjelent a fasiszta sajtótermé-
kek legújabb jegyzete. AI napokban 
megjelent a fasiszta, szovjeté,lienc-s és 
antidemokratikus sajtótermékek leg-
újabb, IV. sz. jegyzéke. Mind a IV. 
sz., mind az előző jegyzékekben fel-
sorolt sajtótermékeket mindenki mi-
előbb szolgáltassa be a rendőrkapi-
tányság államvédelmi osztályára 
(Rendőrpalota III. em. 1. sz.), mivel 
a rendőrhatóság január 20. után min-
denütt házkutatással egybekötött el-
lenőrzést fog tartani és a legszigo-
rúbb'megtorlással fog élni a sajtóter-
mékek be nem szolgáltatóival szem-
ben, i ! (, 

— A dohánykisárusok szakcsoportja 
január 12-én,délután 3 órakor tiszt-
újító közgyűlést tart a Leehner-téri 
székházban. 

Két assnmj? m férfi 
vidám, bűbájos, ötletes, fordulatos, 
aziporkázóan szellemes két órán ke* 

rosaVfcl nevettető vidámjátéka a 

Később majd eíwélunK... 
Álomszép muzsikájú film 

sxcabat B e l v á r o s i 

foa&ák rendeltetésének 
u sisdköipofiti siíiigüithon! 

(Szeged, január 9.) Vasárnap dél-
előtt adtáki át rendeltetésének ünnepé-
lyes külsőségeit közt. Alsóközponton ae 
MNDSz tizágyaa szülőotthonát. Aa ün-
nepélyen megjelent dr. Vadas Sára és 
Dénes Leó polgármester is. 

Az alsáküzpontiak nevében Bznke 
Pálné üdvözölte a megjelent vendége -
ket. Utána a község plébánosa besrwt-
telte az, uj egészségvédelmi intézetet. 
Déneg Leó elvtárs polgármester meg-
nyitó beszédében vázolta az otthon je-
lentőségét. Dr. Vadas Sára további 
munkára buzdítót, a a demokratikus 
nőket. 

A megnyitó ünnepséget követően 
ebéd volt a vendégek tiszteletére, ahdt 
a demokratikus pártok kiküldöttei egy . 
öntetüen megígérték, hogy az intézetet 
messzemenően támogatni lógják, ugy 
erkölcsileg, mint anyagilag. 

— Az Lijságlróoltlton hitei. A ja-
nuár 11-re, szombat délutánra hirde-
tett női römi versenyt a hideg miatt 
elhalasztották. — Január 11-én este 
8 órakor klubvacsora. — Január 12-én 
délután fél ö órakor dr. Enyedt Ká-
roly szerkesztő »A mi kis városunk« 
cimü szatírájának előadása a szegedi 
újságírók és a Nemzeti Színház mű-
vészeinek közreműködésével. Konfe-
rál a szerző. ! 

— A DíKSz vezetősége a szakszer-
vezet felhívására elhatározta1, hogy 
csatlakozik január 10-én, pénteken 
délelőtt 11 órakor a fasizmus elleni 
5 perces tüntetéshez. Felkérjük az 
iparos es Kereskedőtársadalmat, hogy 
üzletüket, műhelyüket 5 percre zár-
ják be. 

— Rendöroyomozótanfolyam Sze-
geden. Január 15-től kezdve a szegedi 
rendőrpalotában nyomozótiíszti tan-
folyam indul meg. Ezen a szegedi és 
szegedkörnyéki rendőrnyomozótisztek 
vesznek majd részh Csongrád, Csa-
nád, Torontál és Békés vármegyék-
ből előreláthatóan mintegy 70-30 
momozóttszt hallgatja végig az elő-
adásokat. A tanfolyam vezetője dr. 
Cserey Gyula rendőrőrnagy, a sze-
gedi rendőrség bünügyi osztályának 
vezetője, parancsnoka pedig Keleti 
Béla hadnagy lesz. A világnézeti át-
képzés anyagát, amely a tanfolyam 
egyik legfontosabb tárgya Kovács At-
tila rendőralhadnagy adja elő. Ezen-
kívül még több kiváló szegedi és bu-
dapesti rendőrtiszt vezeti a tanfo-
lyamot. , i i 

A bábakereszti gyilkos 
meg nem kerliit meg 

(Szeged, január 9.) Szerdai számunka 
ban magirtuk, hogy Bábakereszt köze-
lében rejtélyes gyilkosság történt. A 
szegedi rendőrség bünügyi osztályának 
nyomozói a Is gerely esebb nyomozást 
indították meg a gyilkosság részletei-
nek kiderítésére. Még a szerdai napon 
kiszálltak a helyszínre, a Bábakereszt 
közelében levő egyik félreeső szántóte-
rületre. Az áldozat valószínűen még 
egy férfi társaságában érkezett kétlo-
vág kocán a helyszínre. Megállapítot-
ták azt is, hogy előzően kukorieaszára-
kat vittek el onnan kocsival, de köz-
ben ugy látszik, összeveszhettek vala-
min. A szóváltás során a másik férfi 
valami kemény tárggyal, esetleg egy 
vasdoronggal fejbevágta áldozatát ugy, 
hogy annak feje berepedt és eszmélet-
lenül terült el) a földön. Eddi® még 
nem tudták) a nyomozás során megálla-
pítani, hogy az áldozat ettől az ütéstől 
nyomban meghalt-e, vagy pedig később 
fagyott csak meg eszméletlen állapot-
ban. Ennek kiderítésére a holttestet 
beszállították a szegedi bonctani inté-
zetbe. 

Még eddig az áldozat kilétét hem 
sikerült kideríteni, mert semmiféle 
ü-ásb nem találtak nála. Ruházata Í3 
erősen megszaggatott, kopott állapot-
ban volt. A mellette talált ruhadarabok 
és egyéb elszórt tárgyak alapján most 
a szegedi rendőrség bünügyi osztálya a 
legnagyobb eréllyel nyomoz a gyilkos 
kézrekeritése és az áldozat személyazo-
nosságának megállapítása érdekében. 

S P O R T 

Az SzMTE ifjúsági birkózói Buda-
pesten. A vasárnap Budapesten meg-
rendezésre kerülő országos ifjúsági 
birkozóbainokságon a szegedi mun-
kásbbkozók is részt vesznek. A ver-
senyzők nagy ambícióval készültek a 
bajnokságra és mintegy nyolcan utaz-
nak el valószínűleg még szombaton 
a fővárosba. 

A kosárlabdaszövetség közgyülése-
A délkerüleíi kosárlabdaszövetség va-
sárnap -tartja közgyűlését, melyen a 
kerületi női és férfibajnokság sorso-
lását is megejtik. A bajnokságban va-
lószínűleg a SzEAC, a JJaráitság, a 
Kiskunfélegyházi VSE és a Tisza, 
valamint a Postás második csapatai 
vesznek részt. 

r 11 r 

Üvegáruk, pohárkészletek, wmmmmmmmmmrmmmsmnrn^^ Tisza-kávéház üveg-
kristályok, nippek, kiáU4&Ítá&Í Ú>uUcÍ<fyGlH termében vásárolni 

porcellánoh iipfffp^ saJ^ érdeke 
)tU>ü mU* vissva ntfn ttzá alkaton* olcsó óeszecaésu. — Aiositás t M f t d & délután 6 étá^. 
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Igy élni jó? 
A Nemzeti Színház szerdán mutatta 

He Moss Hart és George S. Kaufmann 
háromfelvonásos bohózatát a Magyar-
Amerikai Társaság védnöksége alatt. 
Az előadás előtt dr. Straub Brúnó egye-
temi tanár mondott a társaság nevé 
ben bevezető beszédet. 

A Nemzeti Színháznak fiatal ma-
gyar demokráciánkban egészen külön-
leges és nehéz feladata van. Miután 
nálunk a demokratikus életforma ne 
velés kérdése, Nemzeti Színházunknak 
SS az a feladata, hogy ezt a sok ráter-
mettséget kívánó művészi munkát a le-
hetőség határain belül a legtökéleteseb-
ben oldja meg. A háborút elvesztettük 
és nagyon szegények vagyunk, ezért jól 
meg keli néznünk minden fillért, amit 
kiadunk. Nemzeti Színháztól minden 
körülmények közt kötelességünk ugy 
játékban, mint az előadott darab tár-
gyában komoly nívót megkövetelnünk. 
A bemutatott amerikai bohózat azt pro-
pagálja, hogyan nem jó élni. Még szó-
rakozás és bufelejtés cimén sem követ-
het el ilyen bemutatót a Nemzet; Szin-
háza, a nemzet pénzén, mert demokra-
tikus életünket nem a darabban meg-
adott életfilozófia alapján akarjuk be-
rendezni. Silány, szellemtelen helyzet-
komikumra épitetfc szentimentális bohó-
siat a bemutatott színdarab. Ha történe. 
fesen nem Hegedűs Tibor kezébe kerül 
» darab, ugy halálosan unta volna ma-
gát a közönség. Bün ia. demokratikus 
magyar kulturával szemben Hegedűs 
•Tibor egészen kivételes tudását és te-
hetségét ilyen darabok bemutatásával 
igénybe venni. A szentimentális hangu-
latokra felépített bohózat még magán-
színházak igénytelen közönséget sem 
-elégítheti ki. 

A darab szereplőit kót csoportba 
oszthattuk, egyik resze nagy iziésiót 
lett tanúbizonyságot és sonasem ért 
vissza a reheiosegekliei, hogy ripacs-
kodjon, másik része annál oőveoben 
használta ki az alkalmat. Kőműves Er-
• » jemét bizonyságo, tett rcia, hogy ki-
tűnő karakter»zmesznö. Kamaras Gyu-
la és Szondi Blri szerelmes párja meg-
győző volt. Szondi Birú azonoan in-
kább operettekben látnánk, mig Kama-
rás nem miníáennapi tehetsége nagyobb 1 

feladatokat kiván. Majlat-h Mána 
•maazk^ Jijjrétetés volt, groteszk ataki-' 
Sátóvál mértéktudó tüdött lenni. Kái-
dor Jenő néha elragadtatta magái. Ben-
xö Miklós jól megformált nagyapója, 
.csupa derű és hangulat volt. Molnár-
Iván minden alkalmat és lehetőséget 
kihasznált a ripacskodásra. Herceg Vil-
mos és Garami Joián jól megformált 
milliomos házaspár volt. Hot-ti Eva sze-
leburdi táncosnője tetszett a közönség-
nek. Gáti Pál megéi-demelten aratta si-
kerét a szerény fiu szerepében. Kenes-
sey Ferenc még a silány bohózatban is 
bebizonyította-, hogy nem mindennapi 
szánéra, aki sohasem él vissza az adott-
ságokkal, hanem még a cirkuszban is 
lúd művész .lenni. A z együttes többi 
tagjai: Deák Sándor, Bakos Gyula, Fe-
renczí Anikó, D. Nagy Erzsi, Petényi 
Kálmán, Tóvölgyi Ferenc, Hámos 
Ádám és Tar Béla- gondoskodtak róla, 
hogy a darab tolmácsolói valóban ní-
vós együttest képviseljenek. 

Hegedűs Tibor munkája jelenti a 
darabban az értéket, amiről a szerzők 
nem lehetnek. Meg vagyunk győződve, 
ha a színháznak dramaturgja lenne, ugy 
ezt a színdarabot nem engedte volna a 
Nemzeti Színház színpadára, d. gy. 

—oOo— 
Tschött papa lányai mi vagliunk... 

'A Három a kislány örökszép melódiái 
ismét felhangzanak « szegedi színház 
színpadán. Január végtén parádés sze-
reposztásban kerül színre a Schubert-
melódiákból összeállított gyönyörű ope. 
nett. A próbák már megkezdődték Ke-
nessey Ferenc rendező és Paulusz Eie-
rnér karnagy vezetésével. A népes sze-
replőgárda, tel jes odaadással dolgozik 
az élménynek szánt előadás szinpadra-
hozatalában. A Tschöll-házaspárt Her-
ceg Vilmos és Kőműves Erzsi játszák. 
VA három TschölLleány Zentai Anna, 
"Horti Hilda és Lánczi Éva; Grisi, az 
udvari énekesnő szebbnél szebb betét-
iszámokkal kiemelt szerepet Szondi 
Biri énekli. Dr. Sikolya István ma már 
az egész országban ismert Schubert-
alakitását nyújtja, mig Schober bárót 
és három barátját, a festőt, az éne-
kest és a rajzolót Gaál József, Nádas 
Tibor, Kacsai János és Fehérpataki Er-
vin játszák sok vidámsággal és az ope-
raelőadásokból jólismert énekképessé-
geihkel. Novotnyt, az óriásujju rendőr-
kémet Sugár Jenő alakítja. U j színésze-
ket is mutat be az előadás, a szerelmes 
nyergesrnester és postás alakjait Rácz 
Imre cs Koppány Miklós debütálják. 
Sutyi, a gyermekszinház szitárja Sanit, 
a fürge piccolófiut viszi teljes életnagy-
ságában színpadra. 

Abortyi Tivadar operai főrendező 
teljes apparátussal dolgozik a nagyszín-
padon. A Bohémélet január 18-i bemu-
talója m-indín kommentár nélkül ön-
maga helyeit beszél, ha felsoroljuk az 
előadás művészeti veratőinek és a sze-
repeket alakitó kiváló művészek neveit. 
,Vezényel Vaszy Viktor. Rendező Abo-
nyi Tivadar. A díszleteket'— mint ven-
dég — Varga Mátyás, a budapesti Nem-
zeti Sziraház díszlettervezője tervezte, 
aki már A fából faragott királyfi for-
rótüző nemes művészetet nyújtó dísz-
leteivel a szegedi közönség elragadta-
tását vivta ki, A szerepeket Hidy Fran-
ciska, Darvas Ibolya, Király Sándor, 
Érdy Pál, Kassai János és Nádas Tibor 
éneklik. Külön élményt jelent az oper a -
kedvelő közönség számára, hogy a II. 
felvonás először kerül szinre teljes egé-
szében a szegedi közönség előtt. 

P Á R T a I R e K 

Az összes üzemi és kerületi agitá-
ciós gárda összes tagjai részőre ja-
nuár 10-én déhitán fél 5 órakor ér-
tekezletet tartanak a Kálvin-téri 
székházban. (Megjelenés kőtelező.) 

Szombaton, 11-én délután fél 5 tóra-
kor a Kálvin-téri székházban az egyé-
ni tanulóknak értekezlete lesz. Meg-
jelenés kötelező. 

Szombaton, 11-én este fél 7 órai 
kezdettel pártnapot tartunk Szövegen. 
Előadó: Tóth Róbert. Pontos meg-
jelenést kérünk. 

Felsóvároson 10-én este 6 órakor 
vezetőségi: ülés lesz és szeminárium 
kezdődik. 

Pénteken, 10-én este 7 órakor Öso-
mogyttelepen szemináriumi előadás. 
Előadó: Kiss, 

A móravárosi kultúrházban január 
12-én, vasárnap délután 6 órai kez-
dettel sajtóagrtációs kuíturelőadást 
rendez a Nemzeti Színház művészei-
nek, valamint a rendőrzenekarnak a 
közreműködésével a móravárosa Kom-
munista Párt. Belépődíj nincs. Utána 
tánc reggelig. • , • , ; <- , * 

Vasárnap, január 12-én délelőtt 9 
órakor ez összes üzemi és kerületi szer-
vezetei: titkárainak értekezlete Arany 
János-ujca 2. szám alatt. Megjelenés 
kötelező. 

M O Z I 

Az „Utolsó pillanat" 
bemutatója Szegeden 

Csütörtökön mutatta be a MAFIRT 
Széchenyi Mozi az „Utolsó pillanat" ci-
mii monumentális svájci filmet, amely 
a cannesi nemzetközi filmverseny nagy-
diját nyerte meg. A f i lm meséje a szö-
vetségesek calábriai partraszállásának 
idején (kezdődik, amikor Badoglio Olasz-
országban átvette a hatalmat és min-
den embernek már csak egy kivánsága 
Volt: minél előbb ismét békében élni. 
A német fasiszta hadvezetőség azonban 
r.em tekintette az emberek nyugalmát, 
a népek békéjét, hanem csak a maga 
Önző érdékei megvalósítását és nyomor-
ba, pusztulásba sodorta Európa népeit. 
A filmen felvonulnak a náci bestiaütás 
minden kiütköző jelenetei, amellyel el-
vakult hatalomvágyukban a világnak 
szinte valamennyi népét sújtották. Egy 
hadifogságból megszökött amerikai és 
ángol katona sorsán keresztül mutatja 
be ez a nagyszabású f i lm mindazokat 
a szenvedéseket, amelyen Európa de-
mokratikusan gondolkodó n emzeteinek 
fiai mentek keresztül. Angolok, ola-
szok, németek, franciák, lengyelek, hol-
landok, amerikaiak egyaránt szenvedői 
es élő szereplői ennek a filmnek vagyis 
ftúr.dazok az emberek, akik félelemnél-
küli szabad étet után vágytak, de he-
lyette esztelen rombolás, pusztitás volt 
osztályrészük. 

Mindezt művészi képekben, megrázó 
jelentekben és megkapó felvételekben 
mutatja be ez a film. A mindvégig szó-
rakoztató és izgalmas eseményszövésen 
keresztül 'egy gondolat válik élő való-
sággá minden, nézőben: Soha többé há-
borút! 

A f i lm jelentőségét emeli az a tény, 
hogy ezt egy semleges ország készítet-
te, amely ném volt aktiv résztvevője 
az elmúlt háború szenvedéseinek, de a 
hozzámenekült embermilliók elbeszélé-
sei alapján világos képét alkothatta an-
nak a szörnyű szenvedésnek, amelyet 
a német fasiszta hatalom zúdított Euró-
pa népeire. 

A M K P Nagyszegedi Rendező Gárdája január 11-én, szombaton 
este fél 8 órai kezdettel műsoros 

rendez zászlóavatással a Szegedi Állami Nemzeti Szinház mű-
vészeinek közreműködésével a Tisza Szálló dísztermében, 
melyre Sieged dolgozóit szeretettel meghívja a Rendező Gárda. 

Műsor után tánc reggelig. Fűtött terem. 
Zenét a Gázgyár jazz-zenekara és Konstantin Pista 

zenekara szolgáltatja. 
cigány-

H A D I O 

PÉNTEK, január 10. 
6.30; Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

790; Hírek, műsorismertetés, v.20: Reg-
geli zene. Közben; Naptár. 8.00: Az új-
szülött gondozása. 8.10: Zene-gyveiegek. 
9.V0: Szalonzene. 10.00: Hare«. 12.60; 
Déli harangszó, hirek. 12.15: Jazz. 12.45; 
Mi az ikonográfia? 13.00: Cigányzene. 
14.00; Hiiek. 14.10: Ismerjük meg szer-
vezetünket. 14.25; Ének, 15.15: Rádió-
iskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00; 
Nepdalmüsor. 16.30: A feiső oktatás 
kérdéséi. 16.40: Aesopus mesék. 17.00: 
Hirek. 17,10; Szakszervezeti tanácsadó. 
17.20: Szakszervezeti hiradó. 17.25; A 
Vöröskereszt; közleményei. 17.45; Sport-
közíemenyek. 18.00: Gyermekbarátok, 
tnüsora. 18.15: A Házi-együttes. 19.CS): 
A közönség kérdezi . . . 19.30: Enek. 20 
óra; Hírek, sporthírek. 20.20: Rádióra-
nekar. 21.40: Angol nyelvoktatás. 21.50; 
Hirek oroszul. 22.00: Hirek. 22.20: Mit 
hallunk holnap? 22.25: Olasz muzsika. 
23.00: Zenekari müvek. 24.00: Hirek. 
0.10; Hirek franciául. 0.20; Hirek an-
golul. 

Budapest 11. 
17.00: Ötórai tea. 18.00: Hírek. 18.05: 

Kamarazene. 19.00: Filmdalok. 19.30: 
Faluhinadó. 19.45: A Falurádió népfőis-
kolája. 20.00; Zenekari müvek. 20.30; 
A Rádió szabadegyeteme. 21.00: Hírek. 
21.15: Művész lemezek, 22.00: Jazz. 

Hódmezővásárhelyen központi fekvésű, 
legjobb menetelü és szépen berendezett 
VENDÉGLŐ családi okok miatt sürgő-
sen ELADÓ. Érdeklődni: Hmv., Hodi 

Pál-u. 6. Telefon 330. 
Közvetítőt díjazok. 

ádzmusi KQzietneayen 
DISZTKIOSZTÁS. A január havi 

hatosági élelmiszer jegy 1. liszt és 2. 
liszt jeiü szelvényére 30—30, összesen 
60 dkg. EB. liszt vásárolható. Kereske-
dők január 15-ig beszedett és elszámolt 
jegyekre kapnak kiutalást, 

BAB HATÓSÁGI Á R A január 4-től; 
Fehér hosszú és lapos, gömbölyű és 
hosszú, für j és egyszínű Színes bab 
nagykereskedői ára kilónkint 94 fillér, 
kisKsreskedői ára 1.12 forint; fehér, 
szokvány- és gyöngy bab nagykereske-
dői ára kilónkint 90 fillér, kiskereske-
dői ára 1.08 forint; tarka, vegyes és 
egyéb bab nagykereskedői ára 86 fillér, 
kiskereskedői ára 1.02 forint kilónkint. 

GABONABESZOLGÁLTATÁSI KED-
VEZMÉNY öt kataszteri holdon aluli 
szántóterületen gazdálkodók részére. 
'Az öt „kataszteri holdat meg n®m ha-
ladó szántóterületen gazdálkodók gabo-
nabeszolgáltatási kötelességüket a föld-
adó fejében termeszükben beszolgálta-
tott terményekkel csak abban az estó-
W teljesíthetik, ha 1946. évi földadó-
iartozásukat legkésőbb 1947 január 31. 
hapjáig terménnyel kiegyenlíthetik. 

BURGONYA és OLAJOSMAG be-
szolgáltatási kötelesség teljesitésének. 
végső határideje. Minden, gazdálkodó 
köteles burgonya beszolgáltat ási köteles-
ségét búzával, rozzsal, árpával, zabbal, 
kölessel, burgonyával, kukoricával, bab-
bal vagy hízott sertéssel, olajosmag be-
szolgáltat ási kötelességét pedig napra-
forgómaggal, tökmaggflí, lenmaggal, 
szójababba], mákkal, hizott sertéssel 
Vagy búzával, rozzsal, árpával, zabbal, 
kölessel, burgonyával, kukorcával, bab-
bal legkésőbb január 31-ig teljesíteni. 
Ha a burgonya beszolgáltatást köteles-
ségét a télre e lvermel i burgonyájából 
a verem megbontása után tavasszal ki-, 
várja- teljesíteni, köteles a tavasszal-
beszolgáltatni kivánt burgonyamennyi-
séget az 1947 január 31-ig a gyüjtőke-
reskedőknek megvételre felajánlani. 
Ha a burgonya vagy az olajosmag, be-
szolgáltatási kötelesség teljesítésére 
szánt hizott sertését az 1947 január 
31-ig nem szolgáltatja be, mert a ser-
téshizlalása még nem fejeződött be, 
köteles a sertés eladására vonatkozóan 
a gyüjtökereskedővel előzetes megál-
lapodást kötni 

Polgármester 

Szakszervezeti hirek 
A szakszervezeti bizottság felhívja 

az üzemi bizottsági elnököteít, főbi-
zalmiakat, hogy január 10-én, pénte-
ken délután 4 órakor együttes ülést 

jíart a szakszervezeti székházban. 

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

A gépjárművezetők szakszervezete 
január 12-én, vasárnap délelőtt 10 

; órakor vezetőrégi és taggyűlést tart 
a szakszervezeti székházban. 

Apróhirdetések 

í F O G L A L K O Z Á S 

ANGOLT, franciát tanít, korrepetál 
bölcsészhallgatónő. Kiss Menyhért-u. 1. 
I I . 4. 2—5-ig. 

MINDENES bejárónőt felveraele 
azonnalra Attila-utca 9 sz. I. 2 sz. Kun 
Ferenc. ' ' 

EGY erős kifutót felvesz Lázár sü-
töde, Szabadság-tér 11-a. 

I A D Á S - V É T E L I 
SZÉP csipke menyasszonyi ruha é » 

egy' szétnyitható asztal olcsón s ü t é -
sen eladó. Pulc u. 18a. 

ÖT ÖL bura polyva eladó. Tápéi rét 
60, i f j . Simon József. 

3+1-ES rádió 400 forint, kisebbek 80 
forinttól. Amatőrbolt, Kálvária-utca 2, 

OC-BXifiLurl.UUXiWttfihiZl, A u x t a -
ryeget veszek. Arjegyzek * fcUwJcattM®, 
í'aru* fiéiyegUzJet, lakod*~utca 29, fo®** 
(Járma templomnál. 

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

TÁSKAIRÖGÉP príma állapotban 
eladó. Szent Miklós utca 7. Felsovóros. 

FURDOSZOBA, komplett mosdóval 
sürgősen 800 forintért eladó. Gyertyá-
mo&i-u, 13. I. 

LEGÚJABB Philips középszuper al-
kalmi vétel (hatszáz forint. Amatőrboít, 
Kálvária-u. 2. 

M A G Y A R perzsaraőnyeg 3x4, ki fo-
gástalan állapotban eladó. Nemes Mi-
hály, Kelemen-u. 7. 

EGY aranyozott antik vitrin, sezlori 
és kártológép eladó, Kárász-u. 14. II . 7. 

200-09 DKW motorkerékpár eladó, 
Margit-u. 10. I. 3. 

I K Ü L Ö N F É L E I 
ELADÓ ingatlanát és vételi aztat fv 

kát jelentse be a Halára ingatlánuradfe 
ak (Klauzál-tér 9.) ugyssatén * bn&r 

ror.ott szobáját éa lakasbérleu aztaá® 
kát íe. ! 

NE K ÍNOZZA poloskáját, téli álmá-
ban irtsa. Poloskairtó 1.50 Frt, Pii-os-
cégtábia, Tisza Lajos-körut 53. 

AZON úrinő, k j a délutáni órákban 
nincsen elfoglalva és az.angol nyelvet 
birja, adja le cimét. Lehet idősebb. 
Postafiók 149. 

EGY kisebb üzlethelyiséget a belvá-
rosban azonnal átvennék. leve leket 
„Forint" jeligére. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SANDÖH 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ. 

Kiadja: 
H Í R L A P K I A D Ó K F T 

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

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

Telefon: 325 
A H ÍRLAPK IADÓ K F T N Y O M Á S A 


