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DEL M fl GYAKORSZ 
Ötperces figyelmeztetés 

•Tegnap, pénteken délelőtt tizenegy 
•órakor megállt az étet Szagedeti. öt 
pereiig nem volt villany, gáz és viz-
szölgáöfettás. Álltak a gépek, beszün-
tették muukáijukat Szeged fizikai és 
szellemi dolgozói. Még jóformán, meg 
í én álltak a lendületben lévő kere-
tek, a termelés, a tempó lendületé-
től áttüzesedett gépeknek nem volt 
idejük kihülnú Csak öt percig tartott 
a sztrájk.' De elég volt ez is arra, 
Áogy mindenki meglássa, tudomásul 
vegye, milyen hatalmas erőt, hatal-
mát jelentenek. ebben a városban a 
dolgozó tömegek. Munkájukkal hihe-
tetlenül sokat, nagyot és szépet tud-
nak feremtenV Ha leállnak, beszün-
tetik a termelést, mcgálf az élet, a 
csendnek, a némaságnak félelmetes 
döbbenete hatalmasodik el minden és 
mindenki fölött. * 

: jogos vpít-ű a szegedi dolgozók 
munkabeszüntetése? Nem fér semmi 
kétség ahhoz, hogy igen. Nemcsak 
roguk, de egyenesen kötelességük 
volt felháborodásukat kifejezni, fi-
gyelmeztetésüket elküldeni a kor-
mányzati tényezők felé. Kötelességük 
• erélyesen, szenvedélyesen tiltakozni; 
a Horthy-tísztek köztársaság- és de-
inökráciaellenes összeesküvése ©11611. 
Még túlságosan kevés idő telt el ah-
hoz, mintsem el lehetne felejteni, 
hogy a katonai összeesküvők mind-
Uegyike tagja volt annak, a házaáruló 
oandának, 'amelyik a kiszolgáltatott 
magyar népet háborús katasztrófába 
döntötte, Dalnoki Veres és fasiszta 
tiszttársai hajszolták a magyar férfia-
kat a doni halálkanyarba, a voro-
nyezsi jelfeteai sírokba. A tiszt urak 
következetesek voltak önmagokhoz cs 
újra a regi átkos rendszer visszaho-
zására szervezkedtek, amikor még íe 
sem száradt a könny, el sem tünt a 
fájdalom a hadiözvegyek és árvák 
tárcáról. Nagyon sokan becsülete 
magyar dolgozók még izgalomban, 
fájdalmas vergődéssel lesik, várják a 
fúrt a távollevő.kedves családtagról, 
hazaérkezéséről. A Horthy-rendszer 
bűneiből ránkszakadt. keserűségek, 
fájdalmas sebek szakadtak föl minden 

. magyar lelkében az összeesküvés hal-
latára. ! 

I Ha tovább nem, de legalább egy 
percig minden dolgozó magyarban 
összegeződtek a kétesztendos keser-
ves erőfes2Í'ések és elért eredmények, 
A semmiből a Horthy-rendszer által 
ühagyott romojjjjól és szemétből új-
jáépített hatalmas értékeket a csodál-
kozás első pillanatában minden jó-

-érzésü ember hite szerint beárnyé-
kolta, veszélyeztette a leleplezett 
tiszti összeesküvés. .Józanul senki sem 
hisz abban, liogy szemernyi reális 
teedményt is hozhatott volna a tiszti 
banditák szervezkedése. De a kérdés 
"itt nem az, hogy mennyire reális, 
vagy irreális a hazafiságukból már 
régen kivetkőzött fasiszták álomker-
gető próbálkozásai, hanem az, hogy 
mijyen kíméletlen lesz a megtorlás az 

* elbizakodott, vakmerő köztársaság-
éllenes reakciósokkal szemben. 

Az ötperces figyelmeztetés ném-
ítsak a lakat^alá került tiszti banditák-
nak szólt, hanem azoknak is, akik 
tizWeinek gúnyolódni, figurázni, vagy 

nyíltan tagadó álláspontra helyezked-
ni a reakció kérdésében. Itt van, újra 
bebizonyosodott, az ördög jelen van, 
nem alszik, nagyon is éberen szer-
vezkedik. Hogy egyáltalán megtör-
ténhetett, amit letagadni nem lehet, 
abban nagy szerepe volt a Független 
Kisgazdapártnak. A legfanatikusabb 
kisgazda pártember sem tagadhatja, 
hogy eddigi politikájukkal, a reakció-
val szemben tanúsított magatartásuk-
kal nagyban hozzájárultak a magyar 
reakció megerősítéséhez. A tiszti ösz-
szeesküvőket rögtönitélő bíróság elé 
kell állítani, a legszigorúbb ítéletet 
hozni és azonal végrehajtani. De jog-
gal kérdezzük, sokmüiiő magyar de-
mokrata szavával: Mi történik a Kis-

gazdapárt védőszárnya alatt megbúvó 
reakciósokkal, a múlt rezsim sokszínű 
és nagyszámú népeltenes alakjaival. 
A szegedi dolgozók,ötperces sztrájkja 
a kisgazdapárti jobboldal megfékezé-
sét, azon tul a közéletből való elsöp-
résükét is követelik. 

A sztrájk nem olyan fegyvere a dol-
gozóknak, amit mindig akármilyen 
cél érdekében használnak. Ha alkal-
mazására sor kerül, akkor rendszerint 
nyomós okok szólnak mellette. A 
tegnapi ötperces leállás inkább csak 
olyan enyhe izölütő-volt. De aki ért a 
munkásság nyelvén, tud fegyvereinele 
alkalmazásából olvasni, annak nem 
lehetnek kételyei afelől, hogy Szeged 
dolgozó'! a legmesszebbmenőkig ké-
szen állnak, hogy adott időben adott 
cél érdekében ugy üssenek, hogy az 
ellenfél ne tudjon soha visszaütni. 

A biztonsági tanács határozatot hozott 
i fegyverkezés csökkentésének tárgyában 
Élénk' vita folyt a biztonsági tanácsban, amely végered-

ményben egyhangú határozatot eredményezett 
(Newyorte, január 10.) A biztonsági 

tanács csütörtöki ülésén Mackin ausz-
tráliai megbízott tanácselnök javasolta, 
hogy: 1. a biztonsági tanács a ' szovjet 
javaslathoz képest alakítson bizottsá-
got, amelynek feladata, hogy dolgozzon 
ki haladéktalanul gyakorlati módszere-
ket a fegyvereik csökkentésének és el-
lenőrzésének szabályozásáról hozott köz-
gyűlési határozat végrehajtása céljából, 
2. A biztonsági tanács fogadja el az 
atombizottság jelentését és ezzel gyor-
sítsa meg az atomellenőrzés rendelke-
zéseinek megkönnyítésére vonatkozó 
egyezménytervezet előkészítését, 3. A 
bjztonságir tanács javasolja a vezérkari. 

bizottságnak, hogy hajtsa végre az alap-
okmány 43. cikkelyét. Gromikó kijelen-
tette, hogy' az. amerikai határozati ja-
vaslattervezet, amely elsőbbséget akar 
biztosítaná' az atomkérdés megoldása 
nak, esetleg késedelmet okoz, ezért el-
lenzi ezt a javaslatot. Kérte, hogy a 
tanács fogadja el a szovjet javaslatot 
és ennek értelmében létesítsen) bizott-
ságot, amely köteles lenne három hó-
napon, belül jelentést előterjeszteni. A 
Szovjetunió, Lengyelország és Ausztrá-
lia megbizottaínak kérelmére a tanács 
ezután egyhangúan elfogadta a közgyű-
lési határozatot á fegyverek csökkenté-
se tárgyában. 

A Magyar-Jugoszláv Társaság vasárnap tartja 
Budapesten közgyűlését 

Tildy Zoltán köztársasági elnök mond beszédet a köz-
gyűlésen 

meglepetése a közgyűlésnek a »Mo-(Budapest, január 10.) A Magyar_ 
Jugoszláv Társaság vasárnap, 12-én 
tartja közgyűlését a Fórum Klubban. 
A közgyűlésen Tildy Zoltán köztár-
sasági elnök, Branknv őrnagy, a ju-
goszláv delegáció tagja és Károlyi 
Mihály mondanak beszédet. Kü'.ön 

háesii délszláv ének- és táncegyüttes? 
fellépése, amely ez alkalommal mu-
tatkozik be Budapesten. Ez a fiatal 
délszláv leányokból és fiukból, álló 
csoport délszláv és magyar népi; tán-
cokat és dalokat mutat be. 

Avasutasság GeröErnő vezetésével 
állja a harcot a rendkívüli 

időjárással * 
Mig külföldön a közlekedésben korlátozásokat léptetlek életbe 

addig Magyarországon a vasúti forgalom zavartalanul 
müködikr 

amikor napokon keresztül —20 fok 
alá süllyedt a hőmérő.' Ilyén helyzet-
ben a legjobban megszervezett vasúti 
szervezetnél, az Egyesült Államok-
ban, sőt a Szovjetunióban is komoly 
feladatok állanak a közlekedési: ap-
parátus előtt. Su,yos szénproblémák 
merülnek fel és az államvasutak a 
rendkívüli hidegben a^negnövekedett 
forgalmat olyan mozdonyparkkal bo-
nyolultja le, amely magán visieli 
hossz'u háború minden nyomát. 

Ez a helyzet természetesen közi®-
kedési korlátozásokhoz vezetett vol-
na, mint ahogy ez történt Romániá-
ban is, Gerő Ernő közlekedésügyi 
miniszter azonban ugy határozott, 
hogy amiig csak lehet "a korlátozáso-
kat távol tartja a vasúttól. A vasutas-
ság Gerő Ernő közlekedésügyi mi-
niszter vezetése alatt állja a harcot 
a rendkívüli viszonyokkal és mindent 
elkövet, hogy ne kelljen a vonatókat 
káltitanj. A megindult nagy havazás 
még csak fokozza az akadályokat. 
Egyes helyekről 60—80 cm-es hótor-
laszokat jelentettek, ezeket a legrö-
videbb időn belül eltávolították a pá-
lválcről. Az államvasutak minden in-
tézkedést megtettek, hogy a nagyobb 
havazás ellenére is biztosítsák a köz-
lekedés zavartalanságát. 

Montgomery 
pénteken a Kremlben tett 

látogatást 
(London, január 10.) A londoni rádió 

jelenti; Montgomery tábornagy pénte-
ken délelőtt a Kremlbe látogatott el. 
Csütörtökön este a szovjet katonai ve-
zető férfiak vacsoráján vett részt. Mont-
gomery a tartós jó viszony és bizalom 
szükségességét hangsúlyozta, ami egyéb. 
ként is célja. 

Catroux Franciaország moszkvai kö-
vete csütörtökön ebédet .adott Montgo-
mery tiszteletére. Montgomery pohár-
köszöntőjében kijelentette: Megelége-
déssel tölti el, hogy Oroszországba jött 
mint katona. Annak a kívánságának 
adott kifejezést, hogy az az együttmű-
ködés, amely a háború sötét napjaiban 
kialakult, az uj világban tovább izmo-

(Budapest, január 10.) Magyaror-
szágon a szokatlan hidqgbtep igen 
nagy nehézségek között sikerült biz-
tositant eddig, hogjj sem a teher-
szállításnál, sem az utasszállitásnál 
nem voltak kénytelenek forgalomkor-
látozó eszközökhöz nyuluk Az el-
múlt évben, amikor a maihoz képest 
igen enyhe tél volt, az államvasutak 
csak a legfontosabb élelmiszer és a 
legszükségesebb árut tudta szállíta-
ni, a teherszállítás egyéb területein 
és a személyforgalomban is a legsú-

lyosabb korlátozásokat voltak kény-
telenek bevezetni. Az idei télen, a vas-
úinak és a vasutasoknak emberfeletti 
feladatokkal kell megbsrkózniok. A. 
termelés emelkedésével hamarosan 
megduzzadt a vasúton szállátott áruk 
mennyisége. Ma már ott tairtunk, 
hogy a vasút az 1940. évi szállítások 
80 százalékát bonyolítja le. 

A személyforgalom mint távolsági, 
mint helyi viszonylatban erősen meg-
növekedett, Ebben a helyzetben kö-
szöntött be a rendkívüli időjárás, 

A MNDSz kUlditttsége 
közellátási kormánybiztosnál 
(Széged, január 10.) Pénteken dél-

előtt a Magyar Nők Demokratikus Szö-
vetségének asszonyküldöttsége kereste 
leli dr. Pálfnj György főispánt, mint 
közellátási kormánybiztost Zsulán Jó-
zsefné elvtársnő vezetésével elpanaszol-
ták, hogiy a kisgyermekes és szoptatós 
anyák legnagyobb része nem tudja a 
túlságosan drága tejcsarnoki tejet meg-
fizetni. Ezért ana kérték a főispánt, 
hogy a gazdáktól beszolgáltatás cimén 
"beszedett tej árában juthassanak ők is 
hozzá a tejhez. A főispán az ügyet ki-
adta intézkedésre a közellátási hivatal-
nak. 

A közellátári. hivatalban az MNDSz 
küldöttsége1 Simon József közellátási ta-
nácsnokkal feliratot készített a közel-
látási miniszterhez, hogy vidéki vi-
szonylatban változtassa meg a jelenlegi 
tejrendeletet. Erre olyan módon lenna 
szükség, hagy a rászoruló szoptatós és 
kisgyermekes anyáknak tej jegy eket ad-
janak ki, amelyek révén a termelőnél 
beszolgáltatott árban juthat tejhez. A 
termelők ezután ezzel a jeggyel szá-
molnának el és az igy eladott tejet be-
számítanák a beszolgáltatásba. A fel-. 
iratot a legrövidebb időn belül felter-
jesztik a közellátási minisztériumba. 



D E L M A G Y A B O B S Z Á G 

Szeged dolgozói követelik 
a fasiszta összeesküvők rögtönitélö bíróság elé 

állítását 
A Magyar Komn unista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a szegedi Szakszerve-

zeti Bizottság feliratot intézett a miniszterelnökhöz 

A kormánynak példás és elrettentő ítélete a dolgözók helyeslésível találkozik 
(Szeged, január 10.) Péntekéi dél-

előtt 11 órakor Szeged dolgozói öt perc-
re .letették a munkaeszközöket, bezár-
tak az üzletek és megállt a munka a 
hivatalokban és öt percig megszűnt a 
-mozgás Szegeden. A viilartiosok megáll-
tak, a vízcsapból nem' folyt a viz és 
a város közönsége rádöbfienl, milyen 
hatalmat jelfent a dolgozóknak' a szer-
vezettség. 

Pénteken, délelőtt a Magyar Kom-
munista Párt, a Szociáldemokrata Párt 
és a Szakszervezet értekezletet tartot-
tak, melynek határozati .javaslatát meg-
küldik a miniszterelnöknek. A határo-
zati javaslat a következőket mondja: 

A Baloldalí-Blokk pártjaihoz tartozó 
szegedi munkások, parasztok és értel-
•miségiek, de ezentúl 'városunk minden 
becsületes demokratája megütközéssel 
értesült a fasiszta földalatti összeeskü-
vésekről. A nyomozás eddigi -eredmé-
nyeiről kiadott hivatalos tájékoztatás-
ból kitűnik, hogy hazaáruló Horthy-
tisztek demokratikus köztársaságunkat 
akarták fegyveres felkeléssel megdön-
teni. Gálád, nemzetellenes tettükhöz 
nem átallották esetleges idegen, kül-
földi erők támogatását is qneglszerezni. 
Szándékuk, lettük; a hazaárulás. U.ira 
a magyar nemzet teljes megsemmisülé-
sét eredményező ellenforradalmat, köz-

ismert néven „szegedi gondolatot" akar-
ták feltámasztani. • Az igy szervezett 
„szegedi gondolat" akkdr is idegen' volt, 
most is az, Szeged város becsületes, 
demokratikus, haladó szellemű dolgo-
zóitól. Éppen ezért'Szeged népének ne-
vében követeljük az összeesküvők rög-
tönitélő biróság elé állitásSt, a legszi-
gorúbb ítélet kiszabását és . azonnali 
végrehajtását. A példás, szigorú Ítélet-
tel nagy mértékben megerősödik de-
mokratikus köztársaságunk és nemzeti 
kormányunk befelé, valamint a demo-
kratikus külföld felé is. 

A Magyar Kommunista Párt, a Szo-
ciáldemokrata Párt szegedi szervezetei 
a szegedi Szakszervezeti Bizottság meg-
állapítják -Szeged demokratikus közvé-
leményével egyetemben, hogy a fasisz-
ta összeesküvést nagy mértékben előse-
gítette a Független Kisgazdapárt jobb-
oldalán vigan terpeszkedő, a Sulyok-
párttal egyhuron pendülő -reakciósok 
eddigi tevékenysége. A horthysta tisz-
teli összeesküvésének kútforrása, hogy 
az ország legnagyobb kormányzó párt-
ja nyíltan védi a magyar demokratikus 
köztársaság ellenségeit. A földalatti 
szervezkedés megelőzésének legjobb 
módja, ha a Kisgazdapárt-felhagy ed-
digi politikájával és a demokrácia el-
lenségeit a Horthy-rendszfer ismert jel-

legzetes képviselőit eltávolítja soraiból, 
Utat enged a büntetőbíráskodás szigorá-
nak. 

Szeged város, de az egész ország de-
mokratikus közvéleménye egyöntetűen-
követeli, hőzzák nyilvánosságra, tárják 
a magyar nép elé az összeesküvés leg-
apróbb részleteit is. Ilyenformán bíró-
sági Ítéleten és végrehajtáson tul a ma-
gyal- nemzet erkölcsi felháborodásából 
kövptkező minden közíársa ságellenes 
bün és kezdeményezést elutasító, - de-
mokratikus, ^hazafias álláspont megszi-
lárdulása következik be. 

A magyar nép nemzeti kormányának 
igazságszolgáltatása sújtson le teljes szi-
gorral az összeesküvőkre, hogy köztár-
saságiunk ellenségeinek még a kedvét is 
felvegyék attól, hogy a letartóztatottak-
hoz hasonló* terveket- forgassanak fe-
jültben. 

A legszigorúbb bünteiést követeli a 
magyar nép, nemzeti öntudatából eredő 
igazságérzete. -

A kormány cselekedjék, a példás el-
rettentő^télét, a nép helyeslésével fog 
találkozni. * 
__ Szeged, 1947 január 10. 

Magyar Kommunista Párt 
Szociáldemokrata Párt 

Szegedi Szakszervezeti Bizottság. 
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Szegedi á t h e l y y é s e k 3 
(Budapest, január 10.) Az igazság* 

ügyminiszíer Bors Erzsébet* járás-
bírósági elsőosztá'.yu irodaseg'édtisz-
let a szegedi járásbírósághoz áthe-
lyezte. Az igazságügyminiszter Tóth 
József bajai járáslr'rősági elsőosztá-
ly u irodasegédtisztet a szegedi járás* 
bírósághoz áthelyezte. 

A vallás és közoktatásügyi minise, 
ler az 1946—47. tanév tartamára a 
szegedi állami középiskolai tanár*, 
képző intézet igazgató-tanácsának 
tagjává Janson Vilmos tankerületi fó-
.igazgaitót kinevezte. 

Előkészületek a magyar békeszerződés 
aláírására 

Jugoszlávia jeleotős kedvezményeket adott Magyarorzság-
nak a> árncserelorgalmi egyezményben 

(Budapest, janiár 10.) A kormány 
laigijai péntekén délelőtt Nagg Ferenc 
miniszterelnök elnöklésével rendes heti 
minisztertanácsot tartották. 

' A minisztertanács Balogh István mii 
niszterelnökségi államtitkár előterjesz-
tésére hozzájárult ahhoz, hogy a B-lis-
tázás során végelbánás alá vont hadi-
rokkantakról "szóló határozat megsem-
misítése iránti kérelmének benyújtási 
Batáridejét január 31-ig meghosszabbít-
sák. 

A minisztertanács felhívta: az igaz-
nágügyminisztert, hogy a rehabilitációs 
kénelmek benyújtásának határidejére 
lezáró javaslatot terjesszen elő, amely 
1947 julius 31-ben állapit ja meg a vég-

. t-ő -határidőt. 
Bán Antal iparügyi miniszter szá-

molt be ezután a jugoszláv-magyar éru-
cserefargalmi egyezmény részleteiről a 
minisztertanácsnak. A megállapodás, 
amely egyelőre 1847 végéig szól, külö-
nösen ipari nyersanyagok behozatalát 
tette lehetővé. A fiumei kikötővel kap-
csolatban a jugoszlávok a legnagyobb 
kedvezmény elvéi biztosítják Magyar-
országnak. 

A továbbiak során a minisztertanács 
felhatalmazta az iparügyi minisztert, 
hogy január 15-én Budapesten kezdődő 
tárgyalásokat, amelyek az ötéves kül-
kereskedelmi terv alapján hivatott biz-
tosítani, lefolytasa. 

Rónai Sándor kereskedelemügyi mi-
niszter javaslatára rendeletet fogadott 
el a minisztertanács, amely a kereske-
delmi és iparkamarai választások meg-
tartásának végső határidejét junius 
30-bap állapítja meg. 

Tudomásul vette a minisztertanács 
a kereskedelemügyi miniszternek a ma-
gyar-osztrák kereskedelmi megállapo-
dással kapcsolatos előterjesztését. Be-
jelentette még a kereskedelemügyi. mi-
niszter, hogy az 1946 december 31-én 
lejárt magyar-szovjet árucsereforgalmi 
megállapodás meghosszabbítására a tár-
gj&lások folyamatban vannak és a már 
eleve is biztosítottnak látszó végleges 
'megállapodásokat megelőzően 2 hónapi 
ideiglenes megegyezés jött létre. Ennek 
kenetében is különböző nyersanyagok 
szerepelnek mint behozatali cikkek. 

Molnár Erik népjóléti miniszter ja-
vaslatára rendelettervezetet fogadtak 
el az 1946. évre fizetendő baleseti biz-
tosítási járulék megállapítása tárgyá-
ban. 

Mistéth Endre építési és közmunka-
ügyi miniszter előterjesztésére módosí-
tották a>. lakóházak helyreállítására vo-
natkozó rendelet egyes rendelkezéseit. 

A külügyminiszter előterjesztésére 
hozzájárult a minisztertanács ahhoz, 

hogy a nemzetgyűlés előzetes felhatal-
mazását kérje a" békeszerződés megkö-
tésére és aláírására. Ez a felhatalmazás 
a magyar alkotmányos szokásoknak 
megfelelő nemzetgyűlési határozat alak-
jában történik s annak Idején az elfo-
gadott békeszerződés már teljes részle-
teiben kerül becikkelyezés végett a 
nemzetgyűlés elé.-

Bejelentette továbbá a külügymi-
niszter, hogy a Szovjetunió Győrött 

szovjet konzulátust kiván felállítani. A 
minisztertanács ezt tudomásul vette. 

Beszámolt, még a külügyminiszter a 
magyar-csehszlovák lakosságcsere-
egyezmény végrehajtásánál felmerült 
egyes kérdésekről. . 

Bognár József tájékozta'.ásügyi mi-
niszter 1348—49. évben a szabadságharc 
centennámimának megünneplésére tett 
előterjesztést. Á minisztertanács ugy 
határozott, hogtr az ünnepség részleteit 
sürgősen pártközi értekezleten fogják 
letárgyalni. » 

Eröss János közellátásügyi miniszter 
beszámolt a malomellenőrző szervezet 
működéséről. A minisztertanács hozzá-
járult, hogy a jelenlegi 65 főnyi létszá-
mot, amely a malmok negyedrészét tud-
ja csak ellenőrizni, 300 íőre«eme!jék. 

•A minisztertanács a délutáni órák-
ban. ért véget. 

A legfontosabb nemzetből! Ieladat 
ú fegyverkezés csökkentése 

Moszkvai vélemény szerint 1947 eredíményes nemz'etMzi 
együttműködés éve lesz 

(Moszkva, január 10.) A Novoje 
Vremja külpolitikai vezércikkében, az 
elmúlt év nemzetközi eseményeiről ír-
va utal arra, hogy az együttműködés 
érdekében talán a szovjet kormánynak 
a fegyverkezések korlátozásánál tett ja-
vaslata volt a legtöbbet ígérő lépés. A 
javaslat visszhangja arra mutat, hogy 
a gyümölcsöző nemzetközi együttműkö-
dés megvalósítható. Az év legfontosabb 
feladata a fegyverkezések korlátozásá-
ról szóló elvi határozat megvalósítása. 
Kétségtelen, hogy súlyos akadályokat 

kell majd elhárítani a tárgyalások fo-
lyamán, mert az imperialista terjeszke-
dés hívei mindsnt elkövetnek, hogy a 
Szovjetunió becsületes elgondolását 
kompromittálják A demokratikus béke 
legfőbb követelménye — fejezi be a 
lap —, hogy az együttműködés és az 
együttes biztonság hivei őrizzék meg 
egységüket és együttesen, 'erélyesen lép-
jenek fel minden bomlasztó kísérlet el-
len. A jelek után ítélve 1947. az enged-
ményes nemzetközi együttműködés' éve 

Jlesz. . . . 

Katonai vonalon már 
felszámolták a fasiszta 

összeesküvést 
(Budapest, január 10.) A belügymi-

nisztérium államvédelmi osztálya a ka-
tonapolitikai osztállyal együtt a legeré-
lyesebben folytalja a nyomozást és ál-
landóan ujabb összeesküvőket vssz őri-
zetbe. 

Katonai vonalon már teljesen fel-
számoltál! a földalatti összeesküvés 
frontját. Eebizonyosodötí, hogy nem-
csak magasabbrangu vezérkari tisztek, 
hanem nyugatról visszaszivárgott ala-
csonyabb rangiu és beosztású katona-
tisztek is résztvettek a szervezkedés-
ben. Ez:k is megkapták időnkint a föld-
alatti hadparancsokat és utasításo-
kat és tudtak a szétszedett repülőgépeik 
és, előre elkészített lőszerraktárak he-
lyéről. 

A nyomozás megállapította,' hogy a 
fasiszták futárrepülőgépeket szereztek 
ós ezeket különböző vidéki tanyákon 
szétszedett állapotban tárolták. 

A Bakony vidékén találták meg az 
egyes raktárakat, kitűnően álcázva. 

úgyhogy még az tóttani lakosság sem 
tudott semmit a raktárakról. 

Amikor elterjedt a leleplezés híre, 
a résztvevők jór-észe megszökött, de 
miután sikerült a titkos listák egy ré-
szét megtalálni, a: vidéki fasiszták leg-
többjét mégis- sikerült őrizetbe venni. 

Igen érdekes jelentések érkeztek az 
amerikai és angol övezetben levő nyi-
las táborokból is. Kiderült, hogy ® nyi-
lasok mindenről pontos tudomással bír-
tak. 

Az összeesküvés leleplezése után ter-
mészetesen megerősítették a határvidé-
ket-, hogy a szökésben levő Dálnoki Ve-
res Lajos ne juthasson külföldre.. , 

A közalkBlmszottak fizetését 
felemelték 

(Budapcsj, január 10.) Budapesti 
lapértesülés szerint: a közalkalmazot-
tak fizetését a tizennegyedik fizetési 
osztálytól a hetedik*fizetési osztályig 
február 1-i hatállyal 10-333 száza-, 
lékig terjudöen felemelik. 

írógépet 
keres 

SZEREDAI, Cserzy Mihály utca 3. 

Titkos fegyverraktárf találtak 
az osztrák* német határon 

- (Bécs, január 10.) Az. osztrák-német 
határon Hallein közelében -fegyverraSc-
tárt fedeztek fel. Igen sok puskát, pisz-
tolyt, lőszert, kézigránátot találtak. Az, 
üggyel kapcsolatosan 8 fiatalembert tar-, 
tóztattak le. Nem lehetetlen, hogy a 
fiatalemberek egy titkos német ifjúsági, 
szervezet tagjai, mert kiderült, hogy 
sokat jártak át Németországba és ött 
messzemenő összeköttetéseik voltak. 

I g a z o l v á n y k é p K K S ^ : 
soias) Diaposítiv (mozihírctetök részére) 
Fényk ép ezőgepvétel. Koz6-Fot6 Mikszáth 

Kálmán-utca ]1. 

E g y s z e r ű s í t i k 
a városi ügymenetet 

(Szeged, január 10.) Dr. Mihály f f i 
László elvtárs polgármesteri titkár rész-
letes tervezetet- dolgozott - ki a közel-
múltban a városi ügymenet és a köz 
igazgatás menetének meggyorsítása,: Va-
lamint az egyöntetű ügykezelésre vo-
natkozóan. Ebben, részletesen- foglalko-
zik mindazokkal a beosztásokkal, elő-
írásokkal, amelyek az ügymenetnek 
ilyen irányú racionalizálását elősegíti 
hetik. A tervezet magában foglalja az. 
egyes ügyosztályok hatáskörének sza-
bályozását, valamint a közgyűlési, kis- ^ 
gyűlési, tanácsi hatáskör szabályozását * 
is és foglalkozik- a várffs fizető képes-
ségének biztosításával. ' Y , 

Ezt a fontos tervezetet az elmúlt na-
pokban elfogadták és pénteken végre " 
hajtás. végett • már- kiadták az- össífe^ 
ügyosztályoknak, hivataloknak-, intéze -
'leknek, üzemek vezetői-mk, továbbá e. 
-Számvevőségnek és a központi iktató-
hivatalnak. 

118, 

A Belvárosi mozi 
ina szombattól mutatja be a nem- / 
zetközi filmgyártás nagydíjas vig 

játékát! .. 

Nem repriz! 
-v 1945 évben készült film! 

UsSbbmajdelváluok 
Vidá tíl jat'ek a tűzzel... egy férfi 
két asszony bűbájos, ötletes, fordvr* 

Juíos, szellemes, élénken pergő cse-
lékménrifű nevettető párharca a •ki-

választottért. 
Telve csuda, álomszép muzsikával. 
A fotográfiák minden eddigi! vernek 

A főszerepekben:-
AMADEONAZZARI 

és : 

S1LV1A SILVY 
Ezt megelőzi: 

STAN és PAN 
urak nevettető bombája. 
Sőt még a HIRADÓ is. 

Képjük pontosan fél 4, »/«6 és 7 óra-
kor pontosan megjelenni, mert kár 
a későn, jövőknek minden elmulasz-

tött kockáért. . ,, 

Tessék.stopperral mérni: 
2 órás gondtalan - kacagás. 

Jóljár aki a jegyét előre megveszi I 

Oivasd is Utíe&zg 
a Délmagyarországot 
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. SZOMBAT, január 11. 
Nemzeti Színház: Este 7 órakor; Le-

ányvásár. 
Széchenyi Filmszínház: Fél 4, negyed 

6 és 7 órakor; Utolsó pillanat. 
Belvárosi Mezi: Fél 4, negyed C és 

7 órakor: Később majd elválunk... 
Korzó Mozi: Fél 4, negyed G és 7 

órakor; Amiről nem beszélünk... 

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

f órád®. 
Egyetemi könyvtár; nyitva 8-tól este 

* * óráig. * 
SZOLGÁLATOS 

GYÓGYSZERTÁRAK: 
Gerle Jenő Klauzál-tér 3, Nagy örö-

kösök K_ dr. Hsngay L„ Boído gasszony-
•Wgárut 31, Nyiféssy örök. Római-körut 
tSS, Sugjányi József Kossuth L.-sugárut 
>1. szám. 

—oOo— 
— ídőjárásjelentós. Várható időjá-

rás szombat estig: Kissé élénkebb 
szél, sokfelé havazás és köd, további 
enyhülés. 

Értekezlet a kamarában a mes-
fcervlzsgák és a forgalmi adó ügyé. 
feen. Január 13-án. hétfőn délután 5 
órakor a kereskedelmi és iparkama-
rában a mesfervizsgabizottságok el-
nökei és tagiai, továbbá az ipartestü-
leti szakosztályok elnökei értekezletet 
tartanak a mestervizsgák lebonyolí-
tása és a.forgalmi adózás ügyében. 
Az értekezlet célja elsősorban a mes-
tervizsgákra vonatkozó jogszabályok 
ismertetése, a vizsgabizottságok elnö-
keinek és tagiainak jogairól és köte-
lességeiről a feteiláigosMs megadása, 
a mestervizsgák lebonyolítása során 
szerzett tapasztalatok megtárgyalása, 
továbbá' a mester! továbbképzötanfo-
íyamok ügyeinek megvitatása. A for-
galmi adózás kérdésében^az értekez-
leten a kamara előadói felvilágosítást 
adnak a kisipar uj forgalTni-adókul-
csítiról • _ 

— A Munkás Kuharszöveí ség össz-
veaetőségi újjászervező ülése január 
13-án dél utón 5 órakor Kálvária-utca 
10. sz. alatt, a szakszervezeti titkár-
ság termében. A rendkívüli fontos-
ságú tárgysorozatra való tekintettel 
vezfetöségi tagok megjelenése feltét-
lenül kötelező. Az. üzemek és párt-
saervezetek kuTturvezetöit, mirit meg-
figyelőket; szívesen látjuk. 

— Az Ujságirőotthon hírei. Ma este 
8 órakor klubvacsora'. — Holnap, va-
sárnap délután fél 6-kor dr, Enyedi 
károly szerkesztő A in! kis városunk 
ritmü'szatéráiáiiak előadása a szegedi 
tiiságirók és a Nemzeti Színház mű-
vészeinek közreműködésével. Konfe-
rál a szerző. Belépés csak tagoknak 
és hozzátartozóinak. 

— Nem fizetődik ki a paprikacsem-
pfezés. Az uzsorübiróság legutóbbi 
szigorú Ítéletei minden vonalon érez-
tetik a hatásukat, A napokban nagy-
áJJömáson szolgálatot teljesítő- Fehér 
András rendőrőrmesternek feltűnt két 
középkorú asszony zavart viselkedése, 
igazolatrai akarta őket, mikor azon-
ban észrevették, hogy a rendőrőnnes-
ter feléjük közeledik, csomagjaikat 
visszahagyva elmenekültek. Kiderült, 
hogy a csomagokban 24 kiló minősí-
tetten, feketén őrölt paprika volt. A 
caprikat a rendőrség átadta a paprl-
kabeváltónak. A két ismeretlen asz-
szony pedig a jövőben méggondolja, 
hogy érdemes-e Szegedről feketén 
őrölt paprikát kicsempészni. 

Sulyok helyzetben vannak 
az építőipari munkásak 

Nagyszámú építőipari munkás küldöttség kereste fel 
Dénes Leót és adta elő javaslatait 

mint az állam tulajdonában; levő meg-
rongált épületeket és intézkedjen, hogy 
három napon belül a magántulajdon-
ban levő sérült épületeket is oe jelent-' 
sék. Róna Béla evtárs pénzügyi tanács-
nokot pedig arra utasította, hogy a sze-
gedi bankigazgatókkal és az ujjáépitési 
minisztériummal lépjen azonnal érint-
kezésbe az építési közmunkák, anyagi 
alapjának megteremtésére. Ezenkívül 
megígérie a polgármester, hogy a kö-
vetkező héten felutazik, személyesen 
Budapestre ebben az ügyben. Addig, is 
feliratot intéz az újjáépítési miniszter-
hez, hogy az általa megígért munkás-
lakás épitését mikor tudja Szegeden 
megkezdeni. 

Kilátásba helyezte Dénes Leó elv-
társ polgármester azt is, hogy a már-
ciusban épitendő közúti hídnál is na-
gyobb számban tudja majd • munka 
nélkül levő építőipari munkásokat fog-
lalkoztatni. Ugyancsak tervezik egy 
társasházépitő akció megindítását is, 
öröiklakásos alapon. Ehhez az akcióhoz 
a tavasz folyamán a város ingyen, bo-
csátaná a telket az épitők rendelkezé-
•sére. 

A küldöttségnek! egyébként meg-
ígérte a polgármester, hogy még január 
végéig konkrét választ an a munkák 
megindítására vonatkozóan. 

(Szeged, január 10.) Az építőipari 
munkások szakszervezeti küldöttsége 
kereste fel hivatalában pénteken dél-
előtt Dénes Leó elvtárs polgármestert. 
A polgármester dr. Pálfy György főis-
pánnal, valamint Róna Béla elvtárs 
pénzügyi tanácsnokkal és ' Breinovics 
műszaki tanácsossal fogadta őket, A 
küldöttség tagjai Gyólai István elvtárs 
szakszervezeti titkárral és Komócsin 
Mihály elvtárs megyei szakszervezeti 
titkárral az élén az építőipari munká-
sok között levő nagyarányú munkanél-
küliséget tárták fel és kérték, hogy ' a 
város dolgozzon ki olyan munkatervet, 
amely az idő enyhülése esetén segít 
ezen a nehéz helyzeten•. Egyben -egy me-
morandumot nyújtottak át, amqjy a 
Magyar Epilőipari Munkások Országos 
Szövetsége (MÉMOSz) szegedi csoport-
jának január 9-i ülésén hozott javasla-
tot foglalta magában. Ebben leirják, 
hogy talán ebben a szakmában' a legna-
gyobb a munkanélküliség.* Ugyanakkor 
felsorolják mindazokat a javítani va-
lókat, amelyeket a város elvégeztethet-
ne, igy például az utak, egyes utcák 
kövezetének helyrehozását és kislaká-
sok épitését. ' 

Dénes Leó elvtárs polgármester 
nyomban utasította Breinovics műszaki 
tanácsost, hogy írja össze valamennyi 
tatarozásra szoruló középületet, vala-

Privins7kv mérleokfezitgüzpm, Szeged, Boldog-
aaczony-suffArnl 
3. Alapítva: 1908 

Mérlegek szakszeiii javítása garanciával. Uj mérlegek kisipari kivitelben 
Vas-suly eladás. A z i pa rügy i miniszter e l i smerő oklevelével 

«, k i t ű n t é l v e . 

— Áttelepítésből jövedéki kihágás. 
Bangán András jugoszláviai áttelepí-
tett Nemesnádudvarra költözök egy 
ugyancsak áttelepített orvossal. Az 
orvo.s kérésére annak gyógyszereit 
ékszerre becserélve hozta át saját In-
góságaival és ép|£n Alsóközpontra 
érkezett, ahol a határvadászok letar-
tóztatták és előállították az állam-
ügyészségre. Jövedéki kihágás miatt 
vonták felelősségre Bangárit és nem 
jogerősért 1 hónapi fogházbüntetésre 
és 125 napi elzárásra átváltoztatható 
12 ezer forint 'pénzbüntetésre ítélték. 

— Árdrágítók az uzsorabit óságon. 
Ónozó Matild gazdádkod6 kiskundo-
rozsmai lakos szeptember 25-én 8—10 
kiló szilvát 41 fillér helyett 60 fillér-
ért árusított. 300 forint pénzbünte-
tést kapott. — Oltványi. Sándor 
uagyszéksósi gazdálkodó 30 kg. sző-
lőt szeptember 26-án 65 fillér he-
lyett 80 fillérért adott Tekintettel 
három gyermekére, 200 forint pénz-
büntetéssel úszta meg. — Batta Im-
réné röszkei gazdálkodó augusztus 
17-én' egy pár csirkét 4 forint he-
lyett 13 forintért adott tovább. 300 
forint pénzbüntetésre ítélték. 

— Előállítják a távolmaradt vádta-
nukat. Egyizben már el keltett na-
polni Tihanyi Nándor, Tihanyi Nán-
dorné és özv. Horváth Gyuláné kis-
kundorozsmaii lakosok népellenes 
bűnügyének főtárgy a lását. A pénteki 
napra kitűzött főtárgyaláson a vád 
tanul ismét távolmaradtak^ A václ-

— Eltűnés. Ungvári Márta 19 esz-
tendős felsőiskotai tanuló még január 
3-án eltávozott szülei lakásáról. Ak-
kor azt -mondta, hogy egy barátnőjé-
vel moziba megy, de azóta sem tért 
vissza otthonába. A rendőrség keresi-' 

— Ki a tettes? Bobker Ferenc 
Brüsszeli-körut 21. szám alatti lakos 
a hót elején egyik este a. Kaszinó 
vendéglőben mulatott és alaposan fel-
öntött a garatra. Annyira, hogy fiak-
kerrel látta csak biztosítottnak a ha-
zatérést, A fiakkerben azonban el-
aludt és jóval éjfél után a nagy hi-
degben arra ébredt, hoigy a Lengyel-
utca sarkán a kövezeten fekszik. Éb-
redése után rögtöntt felfedezte, hogy 
zsebeit kiforgatták, melyből 50 forin-
tot, .16 rubelt és 50 márkát emelt cd bánás" következtében ütött ki a tüz. 
a tettes. A rendőrség keresi a fosztó- I A tűzoltók közbelépése itt is ered-
gatót. I menyes volt. 

Elfogta a rendőrség 
a bábakereszti gyilkost 

(Szeged, január 10.) Jelentettük, hogy 
január 8-án Bábakereszt mellett rejté-
lyes gyilkosság történt. A rendőrség 
braviu-oa nyomozás után pénteken dél-
előtt őrizetbe vette Rúzsa Józsefet, akt 
.minden valószínűség szerint a gyilkos-
ság elkövetőjje. Közben kiderült az is, 
hotgy az áldozat Rózsa édesapja, akivei 
rossz viszonyban élt a -gyanúsított. Ró-
gsa József ezidőszerint tagadásban van. 

A fiatal, és elvetemült gyilkos, mi-
kor az újságok közleményeit- elolvasta 
ágyba feküdt azzal az ürüggyel, hogy 
beteg és amikor két nap múlva a rend-
őrség megjelent a helyszínen, szó nél-
kül felöltözött és követte a rendőröket, 

A g y ^ u Rózsa József ellen annyi-
ra alapos és a bizonyítékok annyira sú-
lyosak,-hogy rövid idő kérdése csak a 
gyilkosság felderítése. 

TARKA-EST 
a Munkás Kulturszövetség rendezésé-
ben 12-én, vasárnap délután 5 órai kez-
dettel a szakszervezeti székházban (Kál-
vária-utca 10). A szegedi Kende?) oná-
gyár kul tu rgárdájának vendégszereplé-

séöen. Fűtött, terem. 

— Húsvéti locsolásból ötöstanác&i 
tárgyalás- Egy pusztamérges! hús-
véti locsolótársaság került az ötös-
tanács elé demokratikus ájMamrend és 
Rákosi Mátyás személye elleni gyű-
löletre izgatás vádjával- A vádlottak 
1946. április 22-én Pusztamérgesen 
nyalt utcán, a járókelők előtt Hit-
lert, Szála sít éltették, Rákosit és a 
demokráciáit szidták — a.vádirat sze-
rint. A védelem által bejelentett' 44 
tanú kihallgatása miatt az ötöstanács 
helyszint tárgyalást tartott. Puszta-
mérgeflk, ahol a kihallgatott tanuk 
közül senki sem tudta bizonyítani a 
vád tárgyává tett bűncselekmény el-
követését és igy a vádlottakat bizo-
nyítók hiányában jogerősen felmen-
tették. 

— A Polgári Demokrata Párt 11-én, 
szombaton délután 5 órakor párt-
napof tart, ' ' • ' 

— Két tüzesei. Legutóbb a Petőfi 
Sándor-sugárut 79. számú házban ké-
jnényíüz keletkezett, amely az első 
pillanatban ©lég veszélyesnek látszott. 
A telefonon kihívott tűzoltók azon-
ban percek alatt eloltottáik a tüzet ' 
— Kemény Gyula Bajcsy-Zsilinszky -
utcai gumljavitó üzletében benzinrob-

Zöldfőzelék, konzerv HEINL-nél 1 kg-os boiaó 
6 - 5 0 F r f . 

széken épülőben lévő kis házának a 
lottak fenyegetéssel, feljelentéssel és Lfaanyagát dézsmálják állandóan. Leg-
figyelmeztetéssel akadályozták meg 
Kiskundorozsma egyes lakóit, hogy a 
gettóba köitözöttek részére segítséget 
nyújtsanak. A védelem által bejelen-
tett' és a pénteki főtárgyaláson ki-
hallgatott tanuk nemleges vallomása 
után a népügyész indítványára a nép-
bíróság elrendelte a meg nem jelent 
négy kiskundorozsma! Kálmán előve-
zetését és a főtárgyalás elnapolását. 

— Beköszöntött a hideg, »dolgoz-
rtak< a fatolvajok. A hideg idő be-
köszöntésével elszaporodtak -Szege-
den és környékén a faltólvájok. Nap-
nap után érkeznek a rendőrségre a 
károsultak által tett feljelentések. 
Pénteken Peták Ferenc Fodor-utca 
39. számú házának kerítését lopták 
el. Sállal István is feljelentést tett 
ismeretlen tettesek ellen, inert Domai 

utóbb a menyezet gerendáit akarták 
elvinni. — A városi kertészetben, is 
garázdálkodnak a fatolvajok. Leg-
utóbb Detkovics Gyula próbarendőr 
el is fogolt két Kállai-fasorban, lakó 
tolvajt. A rendőrség azon van, hogy 
tavaszra ne tűnjenek el Szegedről az 
elmúlt télről még megmaradt fák. Az 
elfogott fatolvajok ellen szigorú bün-
tetőintézkedéseket foganatosítanak. 

— A Munkás Kulturszövetség sze-
gedi csoportjának főtitkára Balta Fe- . 
renc elvtárs lemondott megbízatásá-
ról, mert Budapestre kapott kineve-
zést a Földmüvesszövetkezetek Orszá-
gos Központjához (FOK). Budapes-
ten, mint főmérnökjteljesit majd szol-
gálatot. Balla elvárs a szegedi Mun-
kás Kultiirszövetségnél igen jelentős 
és eredményes munkát végzett meg-
alakulása óta, nemcsak a rendezetek 
torén, de a színjátszók betanításában 
is. Ezenkívül nagy sikerrel adták elő 
színdarabját is. Távozása nagy vesz-
teséget jelent a kulturszövetségnek. 
Az uj főtitkár választására egyébként 
hétfőn délután 5-órakor kerül sor. 

— A piaci zöldség, gyümölcs és 
tejtermékárus ok január 12-én, vasár-
nap délután 3 órakor adóügyben ér-
tekezletet tart a Lechner-téri szék-
házban, < 

Tisza-kávéház üveg-
termében vásárolni 

Üvegáruk, pohárkészlejek, 
kristályok, nippek, UiábU&Ítá&Í (luUcifyál* _ _ _ _ _ _ _ 

porcellánok iq^g^fl'tfK'yü^lPi^lc'^tM 1*é-V71 í1 V ̂ ^U1 •1 ̂ ^^'tflir^^'lPfillfiiSi1^!?!?^*^^^^^^I'í^lIí'' saját érdeke 
tolóit saUa vUvza ntm Utó alkatom dtsá &tzzevzé$ie. — Acusitás ttcfótl $ lkától délután. 6 ótuiy. 



D É L ' M A G Y A R O R S Z Á G 

Kisiparosok 
iorgaimiadója 

(Szeged, január 10.) Január 1-én lé-
pett életbe a pénzügyminiszter rende-
lete, amely a kisiparosak forgalmi adó-
zása, terén igen1 lényeges újítást tartal-
maz. 

Készáruk előállításával foglalkozó 
kisiparosok a saját előállítású áruk, for-
galombahozatalából, bérmunka végzé-
séből és javítási munkálatokból szárma-
zó minden bevételük után egységesen 
6 % termelői forgalmi adót tartoznak fi-
zetni. A rendelet szerint kisiparosnak 
tekintendő az s. áruk előállításával 
foglalkozó iparos, aki üzemében állan-
dóan — a rendkívüli munkálatokra al-
kalmilag felvett munkaerőket ide nem 
értve — legfeljebb két segédet és két 
tanoncot (napszámost, segOTnunkásJ) 
Vagy 1 segédei és 4 tanoncot (napszá-

. most, segédmunkást) vagy segéd nélkül 
hat „tanoncot (napszámost, segédmun 
kást) foglalkoztat kizárólag csak ter-
melői forgalmi adóval már (terheit anya-
gokat (árukat) dolgoz fel, üzemében 100 
Wattnál nagyobb teljesítményű motor-
ral hajtott gépi berendezések nincsenek 
és vásárolt áruk forgalombahozatalával 
nem foglalkozik. 
. A z öregség és rokkantság miatt ipa-
ruknak gyakorlásában akadályozott 
iparosok, valamint az ipart özvegyi jo-
gon folytató nők akkor is 5 százalékos 
forgalmi adókulccsal adózhatnak, ha az 
imént meghatározott alkalmazottakon 
félül legfeljebb még egy segédet íog-
lalkoz tarnak. A kamara figyelmezteti a 
kisiparosokat arra, hogy az' 5 százaié-

a n r * i «c * & 
Szombaton, 11-ón délután fé l 5 óra-

kor a Kálvin-téri székházban az'egyé-
ni tanulóknak értekezlete lesz. Meg-
jelenés kötelező. 

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

A mőravárosi kultúrházban január 
12-én, vasárnap délután. 6 órai kez-
dettel sajtóagrótáriós kultiírelőadást 
rendez a Nemzeti Színház művészei-
nek, valamint a rendőrzenekarnak a 
közreműködésével a móraváirosi Kom-
munista Párt. Belépődíj nincs. Utána 
tánc reggel ig, j | , \ 

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

Szakszervezeti hirek 
A gépjárművezetők szakszervezete 

január 12-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor vezetőségi és taggyűlést tart 
a szakszervezeti székházban. 

A bőripari munkások szaks/erve-
kos egységes kulcs—alá csak áruk előál- 2©te január 13-án, hétfőn délután 4 

sok tartóz- órakor vezetőségi ülést tart a szak-

SZOMBAT, - 1947 JANUÁR II 

A M K P Na íi Rendező Gá rdá j a január 11-én, szombaton 
este f é l 8 órai kezdet te l műsoros 

rendez zászlóavatással a Szeged i Á l l a m i Nemze t i Szinház mű-
vésze inek közreműködéséve l a Tisza Szál ló dísztermében, 
m e l y r e Szeged dolgozó i t szeretet te l m e g h í v j a a Rendező Gárda, 

Műsor után tánc regge l i g . Fűtöt t t e rem. 
Zenc t a Gázgyár jazz-zenekara és Konstant in Pista 

zenekara szolgál tat ja . 
c i gány-

ülv§tii&s mimzntu 

Utasával íoglaikoz? kisiparosol-
nak, ha fenti előfeltételeknek megfelel-
őiek. Azok a kisiparosok tehát, akik íog-
ialfcozásuk természeténél fogva árukat 
egyáltalán nem állítanak elő (pl. bor-
*bély, szobafestő, ács, kőműves, ké-
ményseprő, kozmetikus, s'.b.) vagy akik 
csak bérmunkát vagy javítási munkát 
végeznek, nyers bevételük után tovább-
ra 1® 3 százalékos általános forgalmi 
'adót rónak le, ® 

S P O R T 

szervezeti székházban. 

Az édesipari mui&ások szakszerve-
zete január. 14-én, kedden délutáni 3 
órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

KSzeUatásI közlemények 

Január 19-én versenyeznek 
Budapesten 

az SzMTE birkózói 
Jelentettük, hogy az SzMTE if jú-

sági birkózói, vasárnap Budápesten sze-
repeinek. Időközben azonban* a verseny 
január 19-óre tolódott, el. A versenyen 
— mint Szűcs Mihály szakosztályveze-
tőtől meg tudtuk — az ifjúságii birkozek 
betörésre készülnek. A keleti ifjúsági 
birkózóbajnokság megnyerése utánsze-' 
vetnének a munkásgyermekek Buda-
pesten is az élcsoportban végezni. 

A birkozókon kívül a súlyemelők is 
a fővárosban -szerepelnek a jövő vasár-
nap. A másodosztályú su'.yemelőbajnok-
iságban, indulnak a Tisza versenyzőivel 
együtt. Az SzMTE berkeiben különö-
sen* a fiatal Orvostól várnak sokat, 
rajta Ikivül Kolompár is jó eredményt 
érhet, el. 

Egyébként nagy az öröm a munkás-
egyesületben, mert hosszb idő után 
végire az SzMTE is otthonhoz jutott, a 
Rendőr SE volt klubhelyiségét, a Jer-
nei-házban kapta meg a munkásegye-
sület. „ J «4a«iil»»iá 

A SZÁK választmányi ülése. A Sze-
ged A K vasárnap délelőtt fél 11-kor 
választmányi ülést tart a hivatalos he-
lyiségében. 

Választmányi ülés a SzATE-ban. A 
SzATE január 14-én, kedden este 5 
órakor • tartja választmányi ülését, szer. 
dán este 6 órakór pedig játékosértekez-
3etet tartanak a Daróczy-vendéglőben. 

Szeged AK farsangi bálja, A SzAK 
február 1-én nagy farsangi bálát ren-
dez a Tiszában. A meghívók Kertesnel 
igényelhetők az 586-os telefonon vagy 
•a Deutsch villamossági szaküzletben. 

A Délvidéki Labdarugó Játékveze-
tők testülete január 12-ére, most vasár-
napra hirdetett közgyűlését a követke-
ző vasárnap, január 19-én délelőtt 10 
órakor tartja meg a Labdarugószövet-
iség szegedi hivatalos helyiségében. 

Szacharin-kiosztás. „Az önellátók ál-
talános közellátási élelmiszerjegyének 
II. számú és az ellátatlanok hatósági 
éle'iniszerjegyéjiek B szelvényére ja-
nuár 31. napjáig a dohánykisárusok-
nál 40 tabletta szacharin vásárolható 
1.40 forint egységáron. 

, , Polgármester. 

S A K K 
Sakkhirek. A SzAK sakkcsapata va-

sárnap bajnoki mérkőzéséi & Gázgyár 
sakkcsapatával játsza a gázgyárban levő 
fűtött klubhelyiségében. 

R Á D I Ó 

gyógycukornát 
vegyen 

a z s e b é b e n 
legyen 

gyógycukorkát 
egyen 

-et a szájába 
tegyen. 

V a d o m e n t h 
gyógycukorkát 

Gyártja: 

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

Vadomenth 
Vadomenth 
Vadomenth 
Vadomenth 
Mindenütt kérjen: 

SZOMBAT, január 11. 

6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 
7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20: Az 
áttelepítési kormánybiztosság közlemé-
nyei 7.30: Reggeli! zene. 8.00; Az uj év 
közellátása. 8.15: Szórakoztató zene. 
9.00: Szalonzene. 10.00: Hirek. 12.00: 
Déli harangszó, hirók. 12.15; Az angol 
fnunkásmozgalom és Magyarország. 12 
óra 30: Énekí 13.00; Előadás. 13.20: A 
Broadrvay-együttes. 14.00: Hirek. 14.10: 
Pest-budai képes krónika. 14.40: Ci-
gányzene. 15.40: Szérumhiány — szé-
rumtermeiés. 15.55; Műsorismertetés. 
16.00: A rádió gyermekujSágja. 16.30; 
A magyar népdal érdekességei* 17.00: 
Hirek. 17.10: Vöröskereszt-közlemények. 
17.30: A Munkás Kulturszövetség mű-
sora. 18.00: A nagy Duna mentében 18 
óra 30: Zongora. 10.00; Versek, 19.15;, 
Amit mindenki szeret. Közben 20.00: 
Hirek, sporthírek. 21.00: Hangos heti 
hiradó. 21.50: Hirek és krónika oroszul. 
22.00: Hirek. 22.20; Mit hallunk hol-
nap? 22.25: Könnyű dallamok. 23.00: 
Zenekari müvek. 24.00: Hirek. 0.10:' Hi-
rek franciául. 0.20: Hirek angolul. 

Budapest 11. 

17.-C0: Tánczenekar. 18.00; Hirek. 18 
óra 05: A Házi-együttes. 19.00: Zongo-
ra. 20.00;. Szórakoztató zenekari müvek. 
21.00: Hirek. 21.15: Cigányzenekar. 22 
óra 15: Régen volt — siker volt. 

HíítietáStiy. A Szegcdi Földigénylő 
Bizottság felhívja a szentniihályteleki 

tartalék földek azon bérlőit, kik bSr-
szerzödésüket 1946— 47, gazdaság? 

HIRDETMÉNY. A honvédség tag- évre még nem kötötték meg bérszer-
jaának igazoltatásáról szóló 24.300 eln. ződésük megkötése végett 
ig. biz. 1945. sz. HM eridelet 11. szaka-
sza alapján közhírré teszem, hogy a 
honvédség alább megnevezett tagjainak 
i gazoltatási ügyeit fenti ig. biz. a ken 
par&ág épületében (Tisza Lajos-Bönit 
07, földszánt) az alant feltüntetett idő-
ben fogja tárgyalni éspedig január 21-én 
aélután 4 órakor: Asztalos1 Sándor hír. 
mü. alhadnagy Szeged, G$lya< u. 4, Da-
fnásay Kamijl hbiró alezredes Szeged 

wkörut 33, II. sz.-_Szombach 
Péter Baktói hegyközségi 87,*RozsI Ist-
ván főtörm, Szeged1 Rákóczi-u. 13; — 
lomtár. 23-án délután 4 órakor.- Somo-
:yl István szkv. Szeged' Kismartoni u. 

12, dr. Veres Miklós o. őrnagy Szeged, 
Kigyó-utca 2. sz. alatti, lakosok igazo-
lási ügyeit, — Felszólítok mindenkit, 
aki megnevezettek olyan magatartásá-
ról tud, mely a magyar nép érdekeit 
sérti, vagy sértette, hogy ezt az lg. biz. 
elnökének (Tisza Lajos-körut 87, föld-
szint) bizonyítékaikkal Írásban avagy a 
tárgyaláskor szóban1 jelentsék be. Fi-
gyelmeztetem az Írásban bejelentőket, 
hogy bejelentéseiket csak abban az 
esetben vehetem figyelembe, ha nevü-
ket ési pont*s lakcimüket is közlik. 
Szeged, 1947, január 7. Prbibiszlawszky 
Ferenc -sk., ig. biz. elnök. 

17-én, pinteken délelőtt 10 órakor ti 
Szegedi Fökügiénylő Bizottság' hiva-
talos helyiségében (Széchenyi-tér 4, 
földszint 8» sz.) jelenjenek meg. A 
szerződés megkötésekor az éri bér 
25 százaléka, valamint szerződési d í j 
címén 4 százaléka azonnal lefizeten-
dő. A . mutt év bérlete befizetését 
igazoló hivatalos igazolást mmdrtikf 
hozza magával. Szeged, 1947. január 
l a A Szegedi Fökiigénylő Bizottság/ 

G R Ü N W * L D féle Könyvkereskedés. 

Dr. Rosenberg antiquárium és pa-
pirkeieskcdes. D « i m GySrgy-a. 2 

(Kultúrpalotánál) 

1 db 40 lapos 401-es füzet 
3 db Diákiron 
3 db szegedi vagy névnapi lap 
10 ív fehér irodapapir 
10 db kék boríték 
3 iv vastag barna csomagoló p, 
1 kg papírzacskó barna 
1 csomag WC papir 150 lapös 
1 mappa levélpapír 

(10 papir, 10 boríték) 
1 doboz (500 db) fogvájó 
10 db üres levelezőlap 

0.80 
1.44 
! .— 
0.80 
0.50 
1.50 
3.50 
0.98 

2— 
1.— 
0A0 

Apróhirdetései 

SZOBA-KONYHA, epedzbői álló ud-
vari lakásomat elcserélném basón-lóért 
vagy fürdőszobásért. Cim a kiadóban.* 

FORGALMAS helyen levő élelrhiszer-
üzlet kis, szobával eladó. Cim a kiadó-
ban. 

BELVÁROSBAN egy- helyiség üzlet-
nek vagy lakásnak kiadó'. „Üzlet" jel-
igére' a kiadóban. . 

EGY üres szoba (vagy hiányosam bú-
torozva) konyhahasználattal, külöti-
speiz, Belvárosban intelligens gyermek-
telen házaspárnak is kiadó. Jelige; Be-
költözhető. 

ANGOL nyelvtanfolyam, első óra 
kezdőknek 13-án délután 5-től 6-ig, ha-
ladóknak- 14-én délután 5-től 6-ig a 
Klauzál-gimnáziumban, földszint, jobb. 

HÖ és sárcipő szakszerű javítása 
Bolgár gumijavító üzem. Kossuth La-
jos-sugárut 29, 

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

EGY erős kifutót felvesz Lázár sü-
töde, Szabadig-tér 11-a. 
LUCZA kelmefestő és vegytisztitó váL 

la lat Rákóczi-tér, Gróf Klebelsberg-téi 
és Kazinczy u. 

F IATAL gyermektelen) házaspár ház-
mesteri állást vállal azonnal. Mikszáth 
Káimán-u. 18. földszánt 7.. 

JÓKARBAN lévő zománcozott spar-
herdt eladó. Hirschl, Kossuth Lajos-
sugárút 44/b. 

FŰSZERESEKNÉL bevezetett utazót 
felveszek, Báthori, Dugonics-tér 11. sz. 

DARLING kézmosó szappan 1 Frt-
Dentó fogkrém 50 fillér, surolókefe 1,50 
Frt. Piroscégtáblá, Tisza Lajos 4u"t. 53. 

A KÜBE14HAZAI Földmíves Szövet-
kezet a tulajdonában levő ócska gazda-
sági felszerelési tárgyakat (vetőgép, eke, 
cséplőszekrény, cséplőkazán stb.) fo lyó 
hó 15-én, szerdán délelőtt 10 órakor-
nyilváÉoíi árverésem eladja- Felhívja 
az érdeklődőket, hogy ezen időpontban 
a Kübekházai Földmives Szövetkezet-
nél jelentkezzenek.' 

200-as DKW' motorkerékpár eladó-
Margát-u. 10. L 3. 

GAZRESÓ -kétUngú, melegítővel ö£-
csón eladó. Dugonics-tér j.1.. TL .10. 

24 fakkos emeletes nyulketocc 6 da-
rab angóra nyúllal eladó., Ktstemplőm-
tanya, Rákosi-u. 46. 

LAUBERGÉR és Gloss gyártmányú 
kereszthúrios' rövid hárompedálos zon-
gora, azonkívül egy porszívó és parket-
kefélő gép eladó. Tisza Lajos-körut 38, 
II. 6 

HASZNÁLT fól-fltélikabát, ttihö, 
kabátok, 42-es félcipő eladó. Szaban -
ság-tér 11. 

EGY ruhaszekrény, 1 konyhaszek-
rény, 1 kézikocsi, 1 ágy eladó Sárkány1 

utca 13, borbélyüzlet. 
EGY előhasi (kecske eladó. Szatyrhadi 

utcá 10. 

I K Ü L Ö N F É L E I 

A D Á S - V É T E L 

Cukorka, csokoládé 
legolcsóbban bő választékban kicsinyben 

és nagyban' 

KOVÁCS IMRE 
cukorkanagykaredcedőnél Tisza Lajon-

körút 48, telefon 3-43. 

I 

ÉLELMTSZERKERESKEDÉSRE 
ló iparengedélyemhez társat kejeseti. 
Cim a kiadóban. 

I GRAFOLÓGUS, a léleklátó csoda, 
mindent megmond. Távollévő szemé-
lyekről is. 10—12 és 2—6-ig. Vasárnap 
is. Kölcsey-utca 10. 

MEGNYÍLT „Tisza" Fémipar lera-
kató Mérey-utca 5. Gyermekkocsik, já-
vitásolk, szánkók és triciklik olcsón nagv 
választékban. 

ELADÓ ingatlanát és vételi nsánaü* 
kát jelentse be a Halász ingatlanirodán 
hk (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a búto-

rozott szobáját és lakásbérleti 
kát la. 

BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT, tömegbé 
lyegst veszek. Árjegyzék a kirakatba* 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29, fog* 
dalmi templomnál 

BÚTOR, hálószobákban nagy válasz-
tek- Spiteer Sándor asztalosmesternél f 
Margit-utca 12. 

EZÜST evöeszkört veiméi!. „Modem" I 
jeligére kérek ajánlatot, £ 

Felelős szerkesztő: GARDOS SANDOfl 
Eelelős kiadó: KONCZ I.ASZLÓ 

Kiadja: 
H ÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség; Jókai-utca 4. 
Talefon: 493 cs 102, nyomdai szcrkes»< 

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

Telefoni 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA 


