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A Kisgazdapárt 
£ ' •• m ff 

a fasiszta összeesküvés élén 
Dálnoki Veres Lajos -Horthytól 

cs kormánycél jogkör 
A Kisgazdapárt révén a -NOT-ot is befolyásolták a fasiszta összeesküvők 

A- fasiszta kisgazdapárti képviselők mentelmi fogának 
felfüggesztését kérték 

Eddig 93 magasállásu miniszteriális tisztviselőt tartóztattak le 
(Eudapest, 'január 11.) A belügy-

minisztérium jelenti: 
A reakciós földalatti összeesküvés 

minden fontos mozzanatát tisztázták 
a nyomozás adatai: Kiderült, hogy 
1946 őszén megalakult földalatti fő-
vezérség és a vezetése alatt álló fegy-
veres szervezkedés a köztársaság erő-
szakos megdöntésére, csak egyik ré-
sze volt a szerteágazó földalatti moz-
galomnak. Már Í945 elején a »Ma-
gyar Közös=ég« vezető tagjai meg-
Icézdiék a Horthy-rendszer idején 
működő »Magyar Közössqg« ujjá4-
élesztősét. 1945 őszén már műkö-
désbe*! lépett a 7-es bizottság, amely 
eleinte 5 tagból állt, de rövidesen 

"kiegészült 6, majd 7 tagra. 
Donáth György RtÉP alelnök a 

7-es bizottság megbízásából írásba 
foglal'a a földalatti mozgalom poli-

tikai célkitűzéseit. E szerint a 7-es 
iúzo'tság demokratikus, áilíamberen-
dezkedésünket és köztársaságunkat 
politikai vakuumnak (légüres térnek) 
minősilette.* Szerite érvénytelen a 
köztársaság 1ö~vénybeiiktatása, cr-
vénytelen a köztársaság minden tör-
vénye cs törvényerővel bíró rendel-
kezése. Ezért célul tűzte ki többek 
között a földreform-törvény hatályon 
kívül helyezését és a végrehajtott 
íöldrefo"m eredményeinek felszámo-
lását, 1 f i 1 1 - ' 

A Horthy-rendszer visszaállításáról 
szóló feregyzésekből és vallomások-
ból megállapítást nyert az a törekvé-
sük is, hogy a parasztságot kiszo-
rítják a politikai életből). Például 
Fitos Vilmos a parasztszövetség tár-
sadalmi osztályának vezetője ezt igy 
fogalmazta még: paraszt ne* legyen 

"képviselő. 
A nyomozás megállapitotta, liogy a 

7-es bizottság által a földalatti főve-
zér személyének kijelölésénél azért 
esett a választás Dá'noki Veres LajcS 
személy érc, mert ő még 1944. au-

gusztusában Horthytól írásbeli felha-
talmazást kapott, amelynek értelmé-
ben Horthy akadályoztatása esetén a 
kormányzói jogkör gyakorlásává1 

Dálnoki Veres Lajost bízta meg. 
fcentmiklósi István kézirata, amelyet 

"a házkutatások során ugyancsak lé-
, foglaltak, fényt vet arra is, hogy 
milyen eszközzel törekedett a »Ma-
Syar Közösség? tagjain és szerveze-
tein keresztül köztársaságunk de-
mokratikus rendszerünk aláaknázá-
S r̂a. Szentimklósi kézirata, amely a 
?-es bizottság állásfoglalását foglalta 

"össze, kifejtette: akadályozni kell az 

újjáépítést, a termelés növekedését, 
-hogy a demokratikus köztársaság ne 
erősödjék. _, , 

Hédsr János a Parasztszövetség 
gazdasági és szöveteMfteti szaktanács 
adója vallomásaiban beismerte, hogy 
a Magyar Közösség? tagjain keresz-
tül a parasztságot a beszolgáltatás 
megtagadására szólította fel. 

A stabilizáció sikerének késlelte-
tése vagy megakadályozása érde-
kében pedig a 7-es bizottság moz-
galmi összeköttetései révén szor-
galmazta a forint értékének leron-
tását a minél szé&sebb méretű 
hitelnyújtási politikát. A lefog-
lalt kéziratokból, valamint a beis-
merő vallomásokból megállapít-
ható, hogy a 7-es bizottság fenti 
céljainak elérését főleg a Kisgaz-
dapárt és a Parasztszövetség fo-
kozatos meghódításával ' xkrr'.a 

elérni. 
Donáth jegyzőkönyv; vallomásában 

beismeri, hogy a 7-es bizottság döntő 
súlyt helyezett arra, hogy 

a Kisgazdapárt nemzetgyűlési 
képviselői és törvényhatósági bi-
zottsági tagjai, valamint a párt-
vezetők budapesti és vidéki tagjai 

* közül is minél többet megnyerjen 
a maga politikai célkitűzései szá-
mára, hogy ezen keresztül a Kis-
gazdapártra — Donáth szavai 
szerint — ráoktrojálhassa a 7-es 

bizottság politikáját. 
Szentiványi Domonkos kézirata ar-

ról tanúskodik, hogy a 7-es bizott-
ságnak ez töbhizben sikerült te. 

A kézirat felsorol olyan intézke-
déseket, amelyeket a 7-es bizott-
ság előzetes határozata alapján 
a mozgalom résztvevői a 7-es bi-
zottság utasítására a Kisgazda-
párt és ® Parasztszövetség kere-
teit felhasználva keresztülvittek. 

Héder elismerte, hogy csupán egy 
jelentősebb állásfoglalásukat nem si-
került megvalósítani, azt, hogy a 
Kisgazdapárton belül híveik segítsé-
gével megakadályozzák a köztársa-
sági. alkotmány törvénybeiktatását. 

A 7 ês bizottság részéről a Kis-
gazdapárt és a Parasztszövetség 
meghódítására irányuló 

egyik kezdeményezője és szervezője 
volt a >:Magyar Közösség? újjáélesz-
tésének, a köztgrsas%elienes föld-
alatti mozgatom elindításának* és a 
földalatti fővezérség ki ttii.aki tásának. 

A nyombzás megállapította azt is, 
hogy dr. Saláita Kálmán nemzetgyű-
lési képviselőn kívül a Kisgazdapárt 
más képviselői is vőzefcö szerepet 
(öltöttek be a Icöztársaságelknes 
földalatti mozgalomban. Főleg Arany 
Bálint és e f képviselők segítségével 
sikerült elérni azt, hogy a Parasztszö-
vetség lényegében a 7-es bizottság 
irányítása alá került. Már 1945-ben 
a 7-es bizottság befolyását tervsze-
rűen arra használta fel, hogy a régi 
Horthy-hü embereket minél nagyobb 
létszámban átmentse és minél na-
gyobb lé/számban vi^ta juttass a őket 
a régi, politikai, társadalmi, gazda-
sági és közéleti pozíciókba. 

A vallomások beszámolnak arról, 
hogy a 7-es bizottságnak 1945-ben 
az igazoló bizottságokban, 1946-ban 

a B-lista bizottságokba a Függet-
len Kisgazdapárt révén sikerült 
nagy számban embereit delegál-

tatni. 

Az egybehangzó vallomásokból meg-
állapítják azt is, liogy 

a 7-es bizottságnak ismételten 
sikerült az egyik NOT-tanácsot 
a régi közösségi tagokon keresz-
tül befolyáso'nia és több esetben 

elérni azt, hogy a háborús bűnö-
sök büntetését enyhiísékj vagy 

felmen ő ítéletet hozzanak. 

Számot adnak ezek a vallomások ar-
ról is, hogy szervezeti befolyásukat 
felhasználva 

miniszteri írnokban, nrgy vállala-
tok élére és közéletünk majdnem 
minden területére sikerült a 7-es 
bizottságnak a maga embereit ki-

neveztetni. 

A .belpolitikai tevékenységen kivül 
a bizottság kiterjedt külpolitikai 
tevékenységet is folytatott. Szentivá-
nyi Domonkos és a 7-es bizottság 
más tágjai felhasználva az emiitett 
szervezetek legális lehetőségeit, fel-
vették a kapcsolatot a nyugatosok-
kal. Megfejtett rejtjeles leveleikből 
kiderült, hogy céljuk a külföldi de-
mokráciaellenes szervezkedéseknek 
összhangbahozaitala volt az általuk 
vezetett földalatti köztársaságellenes 
mozgalommal. Erre a célra jelenté-
keny összeget adtak idegen valutá-
ban, amelynek egy részét sikerült le-
foglalni. A 7-es bizottság 1946 őszén 
már ijgy értékelte elért eredményéit, 
hogy idejét látta a földalatti fővezér-
ség és a földalatti fegyveres ellen-
forradalmi hadsereg megszervezésé-
nek is. Donáth jegyzőkönyvi vallo-
másában ezt igy fogalmazta meg: a 
zongora már meg van, csak játszani 
kell rajta. 

1946 nyarán több alkatommal ille-
gális, fasiszta, reakciós röpcéditlák 
jelen'ek még. A nyomozás fe;deri-
tette, hogv ezeket a röpcédulákat dr. 
Péter Ernő OKH aligazgató, a »Ma-
gyar Közösség? csoportjával égyütt, 
irta, sokszorosította és egy részüket 
postán a nemzetgyűlési képviselők 
címére elküldte. 

A terhelő bizonyítékok és vallomá-
sok alapján a tegnapi nap folyamé© 
10 ujabb Őrizetbe vétel történt. Mind 
a 10 magasállásu minisztériumi tiszt-
viselő. Az eddigi letartóztatottak szá-
ma 93. További letartóztatások vár-
hatók. Dr. Saláta Kn'.máji és más kis-
gazdapárti kéjjviselők mentelmi jo-
gának felfüggesztése és kiadatása ér-
dekében az államvé delmi szervek a lé-
péseket megtették. 

Sztálin generalisszimusz 
kihallgatáson fogadta 

Montgomery tábornagyot 
A katonák teremtik meg a tartós béke tehetőségét 

(Moszkva, január 11.) Montffímery 
tábornagy Sztálin generálisszimuSz-
szal folytatott 72 perces magánbe-
szélgetés, után mosolyogva távozott. 
A megbeszélésen a két tolmácson 
kivül más nem volt jelen. 

Sztálin friss erőben volt — je-
lentette ki Montgomery — és igen 

munkát | szívélyes eszmecserét folytattunk. 
Arany Bálint és dr. Saláta Kálmán j A szovjet sajtónak a következő nyi 
kisgazdapárti nemzetgyűlési képvtee- latkozatot tette: Köszönetet mon dok 
lő, a nemzetgyűlés külügyi bizottsá- jVaszi'evszky tábornoknak nemcsak a 
gának tagjai vezették. A nyomozás vendéglátásért, hanem azért , is, mert 
megállapította, hogy a 7-es bizottság alkalmat adott a szovjet hadseregnek 
7-ik tágja dr. Saláita Kálmán volt, baráti érzelmeiről meggyőződnöm. A 
aki röviddel a felszabadulás utáni' Szovjetunióban fett rövid látogatásom 

alatt vendéglátóim nagyon tzivélye-' 
sek és baráőságősalk \Toltak. Láttam az 
önök k'váló ka onai főiskoláját. Ez az 
in'ézmény nagy hatást tett rám. Min-
dent megmutattak nekem, amit látni 
kívántam. Nekünk katonáknak elő kell 
mozdítanunk a tartós béke itíegszilár-
di'ását. Vaszijevszky elfogadta kéré-
semet,' hogy látogassa meg a brit 
hadsereget. Remélem azt is, magával 
hozza a Szovjetunió több tábornokát, 
akikkel nagyon összebarátkoztam. Az 
angol katonák nevében bajtársi üd-
vözletet' küldök a szovjet hadsereg 
hős harcosainak és a nagy orosz nép-
nek. 
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Fehér a hatás... 
A nyári cs koraőszi nagy szárazság-

ban se szántani} se vetni nem lehetett, 
féltünk, hogy nem lesz kenyér. Nehe-
zen indult meg az esőzés, de végre 
munkához láthatött a paraszt megküzd-
ve az igásállat, traktor és vetőmag-
hiánnyal. Mennyi lein, küz&ödés áll a 
parasztság mögött, mig a történelem 
hgazolta évszázados küzdelmét az álta-
la müveit földért. Szeged közigazgatási 
határában 100 százalékos, az őszi vetés, 
de Nagyszegéd területére csak 90 szá-
zalékot állapíthatunk meg, mert sok he-
lyen a vetőmag és igaerő hiányzott és 
a reakció is igyekezett az ujgiazdákat 
munkájukba® gátolni. A gazdag pa-
rasztok úgy tüntették fel a dolgot, hogy 
képtelenek az uj földhözjuttatottak 
megbirkózni a föld nehézségeivel. Erre 
élénk cáfolat, hogy az elmúlt két esz-
tendőt kibírták s az idei termés már 
kielégítő lesz. A tavaszi munkákat nyu-
godtabbá teszi áz is, hogy az őszi ve-
tések hótakaró alá kerültek s így nincs 
kilátás fagyveszélyre. Négy millió hold 
volt őszivetésre előirányozva, amiből 3 
millió 400 ezer holdat be is vetettek; 
Igy ha közepes termés lesz, már akkor 
ts bőségesebb ellátásra van kilátásunk 
az eddiginél. Az ország minden vidékén 
UFOSz igyülés:k vannak, ahol az uj gaz-
dák találkoznak és megvitatják sorsu-
kat. Mához egy hétre Szegeden is 
UFOSz gyűlést tartanak, amelyre 

Jugoszláv konzulátust Szegednek 
Szegeden f a r i j a i t m e g j á r ő r e a Magyar-Jugoszláv Társaság 

közgyűlését 

(Szeged, január 11.) Jelentettük, 
hogy vasárnap Budapesten a Fórifm 
Klubban a Magyar-jugoszláv Társaság 
nagyszabású ünnepi közgyűlést rendez. 
Ezen felszólal Tildy Zoltán köztársasá-
gi elnök, Brankov őrnagy; a magyaror-
szági jugoszláv delegáció vezetője cs 
Károlyi Mihály volt köztársasági elnök 
is. Ebből az a Utalómból a Magyar-Jugo. 
szláv Társaság szegedi csoportja a kö-
vetkező üdvözlő táviratot küldte Buda-
pestre: 

„A Magyar-jugoszláv Társaság sze-
gedi tagozata a társaság rendes évi köz-

gyűlése alkalmából testvéri üdvözletét 
küldi. Ápolja a társaság minél jobban 
Tito Jugoszláviájával a barátságot, 
amely Magyarország részéről ért mél-
tatlan támadás ellenére eKSször nyúj-
tott nekünk békejobbot. 

A jugoszláv határtól' kilenc kilomé-
terre fekvő Szeged kéri, hasson oda a 
társaság, hogy jugoszláv konzulátust 
kapjon a város és a jövő. évi közgyű-
lést Szegeden rendezzék meg. 

Dr. Antalffy György h. polgármes-
ter ügyvezető-elnök, dr. Enyedy Károly 
főtitkár." 

Magyarországot felvették 
az UNESCO tagállamok közé 
magyar fottfcmenyes étet hathatós nemzetközi segélyben 

részesül 

(Budapest, január 11.) Bognár Jó-
zsef tájékoztatásügyi miniszter szom-
baton fogadta a sajtó képviselőit, 
s ez alkalommal Boldizsár Iván is 
beszámolt az UNESCO üléseiről. A 

S S S államok közül egyedül 

suliról, a telekkönyvezésről, tavaszi ve-1 Magyarország képviseltette magát hi-
tőmagról, igás állatokról,, traktorokról, (vatalosan. Boldizsár Iván tárgyaláso-
ekékről, gépekről lesz ott szó, vagyis) kat folytatott az UNESCO vezetősé-
az állami segítségről. Megvitatják ott g é v e l átuyuitotta • iMacvarország 

'felvételi kérelmét. Az UNESCO a 
a bujkáló fasiszták aknamunkáját is, 
akik vissza szerelnék venni a szegény 
parasztságnak juttatott földet, mint 
Csengelén is tették. Itt az ideje, hogy 
"rendezzük dolgainkat, szervezettségün-
ket megerősítsük s megbeszéljük egy-
"másközt is céljainkait. „Virágzó mező-
gazdaság és jómódú parasztság" — a 
mi célkitűzésűnk. Még hó borítja a ve-
téseket, még pihen a határ, de nekünk 
most kell szervezkednünk-, hogy meg-
vitatott terveinkkel nyugodtan indul-
hassunk az u j tavasznak... 

Bedő Ká lmán 

Kólauch Károly 
kéretlenül is ad 

lizetésnétküli szabadságot 
(Szeged, január 11.) Szegedi vonat-

kozásban sokan ismerik Kólauch Ká-
roly nevét, ha azonban munkavállalók 
előtt emlitiik Kólauch nevét, sohasem 
fűznek dicsérő jelzőket nevéhez. Kó-
lauch ur ugy gondolja, hogy a demokrá-
cia korlátlan lehetőségeket ad tovább-
ra is a ikizsákmány<i|ásra. 

KóLauchnálc Szegeden gyümölcsfa-
kereskedése van. Nem kívánunk ez al-
kalommal foglalkozni „demokratikust' 
kereskedelmi módszereivel, csak leg-
utóbbi safekhuzásával alkalmazottai irá-
nyába. Kólauch ur ugyanis január 1-én1 

közölte alkalmazottaival, hogy elmehet-
nék szabadságra, miután <jz üzletben 
komoly munka pillanatnyilag nincs 
Miután ilyen örömet szerzett alkalma-
zottainak, még csak ugy mellékesen 
megjegyezte, hogy a szabadság termé-
szetesen fizetésnélküli. A maga részéről 
az ügy már tovább nem is érdekelte. 
Kólauch ur elfelejtette, hogy a demo-
kráciában a munkavállalóknak szerve-
zete van, amely még vele szemben is 
meg'tudj a és meg fogja védeni tagjait. 
Kollektív szerződése vani a magánal-
kalmazott alniak, amely nemcsak a 
munlí a vállalókat, de a munkaadókat is 
kötelezi. A munkavállaló nem képfezi 
többé szabad kizsákmányolás „tárgyát". 
Ezt Horthyék alatt meg lehetett csi-
nálni, a (demokráciában nem. Csodál-
juk Kólauch ur bátorságát, hiszen na-
gyon zavaros és nem tisztázott ínég a 
múltbeli politikai tevékenysége sem, de 
ugy látszik, Kólauch ur szeret „halmoz-
ni". Figyelmeztetjük azonban Kólauch 
urat, hogy a halmozók rendszerint na-
gyot szdstak bukni. 

felvételi- kérelmet elfogadta, igy Ma* 
gyarországot tagállamként kezelik. A 
felvételi kétfélém elfogadása után hi-
vatalosan közölték Boldizsár Ivánnal, 
hogy Magyarországot beiktatták az 
UNESCO kulturális és szellemi mun-
katervébe. Az UNESCO március, 
vagy április folyamán külön szakér-
tőt "küld Magyarországra, aki tanul-
mányozza a magyar tudományos élet 

körülményeit, megállapítja á klinikák 
és laboratóriumok szükségleteit, ta-
nulmányozza a szakkönyvekkel való 
ellátásunkat, a művészek és írók hely-
zetét és a magyar kulturális ujjáépir 
íés eredményeit. Ez'a szakértő azután 
majd élőterjeszti Magyarország kul-
turális segélyezésére vonatkozó javas-
latait. Boldizsár Iván előzetes jegy-
zéke alapján Magyarországot már is 
beállító iták a munkatervbe, majd fel-
kérték a magyar kormány megfigye-
lőt, hogy a magyar kívánságokról 
részletes jelentést juttasson el a se-
gélyügyi osztályhoz. De faktó tág-
ként való elismerésünkből folyik az 
is, hogy az • J N E S C O megbízta a 
magyar kormány képviselőjét, szer-
vezze meg az UNESCO állandó ma-
gyarországi nemzeti bizottságát. 

fontosságét és akkor még fokozottab-
ban kapcsolódhatunk bele tevékenyéé* 
günkkel a demokratikus Magyarország 
kereskedelmi életének minél virág-
zóbb kialakításába, • 

írógépet 
keres 

5ZEREDAI, Cserzy Mihály utca 3. 

Elfogadta a város 
az uj zárórarendeletet 

Sikerre vezetett a Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad Szak-
szervezetének akciója — Az árueloszlás terén is uj javaslatot 
dolgozott ki a szakszervezet — Továbbképző tanlolyam nyilik 

Szegeden a kereskedelmi athalmazotioh r é s zé r e 

győgycukorí át 
vegyen 

a z s e b é ben 
legyen 

gyégycukorlát 
egyen 

-et a szájéba 
tegyen 

V a d o m e n t h 
gyógycukorkát 

Gyártja: 

VADAS É D E S I P A R 
Margit u'ca 12. Teleton: 675. 

Vadomenth 
Vadomenth 
Vadomenth 
Vadomenth 
Mindenütt Wrjen: 

(Szeged, január 11.) A közelmúltban 
a Kereskedelmi Alkalmazottak jSzabad 
Szakszervezetének küldöttsége kereste 
fel Kleirt Ernő és Mison Nándor elv-
társak vezetésévél Dénes Leó elvtárs 
polgármestert. Elpanaszolták, hogy az 
ujabban kiadott zárórarendelet a ke-
reskedelmi alkalmazottakra nézve igen 
hátrányos, különösen a reggel 7 órai 
nyitás miatt. Nem vették ugyanis fi-
gyelembe a kollektív szerződésben meg-
határozott nyolcórás munkaidőt és igy 
egyes szakmákban 9—9 és félórát is 
kall igy az alkalmazottaknak dolgoz-
niok. A polgármester a legnagyobb 
megértéssel fogadta előterjesztésüket és 
nyomban átiratot intézett a Szegedi Ke-
reskedelmi és Iparkamiarához, hogy a 
zárórarendelkezés ügyében újból tár-
gyaljanak és ebbe a tárgyalásba vonják 
be a kereskedelmi alkalmazottak szak-
szervezetét is. 

Az iparkamarán megtartott értekez-
leten résztvett ezenkívül a Délvidéki 
Iparosok és Kiskereskedők Szabadszer-
vezete, valamint a Kiskereskedők Or-
szágos Központi Szövetsége (KOKSz) 
is A közös értekezlet sikerre is veze-
tett. Elfogadták Hertelendy Gförgy és 
KTein Ernő elvtársaknak a kereskedel-
mi alkalmazottak szakszervezete részé-
ről előterjesztett javaslatát az uj zár-
órára vonatkozóan. Ennek megfelelően 
a túlnyomórészt élelmiszert árusító üz-
letek, a tüzelőanyagkereskedések reg-
gel fél 8-tól 1 óráig és délután fél 3-tól 
§ óráig tartanak nyitva. Hetipiacos na-
pokon, tehát szerdán és szombaton meg-
szakítás nélkül nyitva tartanak, de ez 
alkalómmal is másfélórás ebédszünetet 
kell ladni az alkalmazottaknak." Az élel-
miszerüzletek nyitv-a tartásának megál-
lapításánál figyelembe vették a dolgo-
zók munkabeosztását, hogy mindenki 
megfelelően tudjon beszerzési szükség-
leteiről gondoskodni. Az iskolába menő 

óra előtt és este hat óra után nem sza-
bad nyitva tartaniok. Általában a to-
vábbárusítási üzletek reggel 8-tól dél-
után 4-ig tarthatnak nyitva, szombaton 
pedig két óráig: 

Az értekezleten hozott határozatot 
beterjesztették a városhoz és ezt ott is 
jóváhagyták, úgyhogy már hétfőn ki-
adják az erre vonatkozó ujabb rendel-
kezést. 

Hertelendy György és KTein Ernő 
elvtársak a kereskedelmi alkalmazot-
tak szakszervezete nevében egyébként 
kijelentették, hogy ezzel az elért ered-
ménnyel kapcsolatban továbbra is ér-
zik a teljes felelősséget. A kereskedel-
mi alkalmazottak nem kívánnak keve-
sebbet dolgozni nyolc óránál, de ai szak-
szervezet éberen vigyáz arra, hogy ezt 
a kollektív szerződésben megbatározott 
munkaidőt a munkaadók ne léptessék 
tul. 

Elmondották azt is a Délmagyaror-
szág munkatársának, hogy a Kereske-
delmi Alkalmazottak Szabad Szakszer-
vezetének szegedi csoportja a közeljö-
vőben országos akciót kezdeményez, 
hogy a kereskedők áruellátását ne az 
adózás szerint állapítsák meg, hanem 
aivnak megfelelően, hogy ki mtrttyi al-
kalmazottat foglalkoztat. Ezzel nagy-
mértékben csökkenthetnék a munka-
nélküliséget is azáltal, hogy a több al-
kalmazottat dolgoztató kereskedő előny-
ben részesül. 

— Az 1947. évben kereskedelmi éle-
tünknek egyébként is nagy fellendülé-
se várható — mondotta Klein Ernő 
elvtárs. Ezt semmiképpen sem akarjuk 
kiaknázatlanul haigyni. Ezért a legrövi-
debb időn belül megnyitjuk a kereske-
delmi alkalmazottak . továbbképző tan-
folyamát Szegeden. Itt szegedi .és bu-
dapesti szakemberek bevonásával gon-
doskodnánk arról, hogy a kereskedők 
rffegfelelő modern szakképzettségben is 

gyermekekre való tekintettel a könyv- részesüljenek. Egyelőre különösen! a 
és papirkerfskedések is reggel fél 8-tól helyiségkérdés • gátol meg bennünket 
tarthatnak nyitva megszakítás nélkül 
délután 4 óráig. Természetesen az all 
kalmazotíaknak itt is ki kell adni a 
másfélórás ebédszünetet. A töbSl szak-

mában dolgozó üzleteknek reggel nyolc 

ebben, mert pillanatnyilag szakszerve-
zetünk csak egy iganT kicsiny és erre a 
célra alig használható helyiséggel ren-i 
delkezik. Reméljük azonban, hogy a 
Város vezetősége is megérti munkánk 

Ellentétek 
a brit és affesn kormány k ö z ö t t 

(London, január 11.) Az angol rá-
dió jelenti: Anglia felkérte a bizton-
sági tanácsot, tűzze napirendre An-
gliának Albánia elleni panaszát a 
Korfui tengerszorosok elaknásítása., 
ügyében, A jegyzék azzal vádolja az. 
albán kormányt, hogy az albánok 
rakták" ;le az aknákat, vagy legalább.' 
is az aknásítás az albán kormány tu-
domásával történt. A brit kormány 
kárté.ilést és bocsánatkérést követei 
áz albán .kormánytól. 

«-—-—--mariim 

A szövetséges 
ellenőrző bizottság fcgfalfeozife 

Ausztria nehézségeível 
(London, jánuár 11.) A londoni 

rádió bécsi tudósítójának jelentése 
szerint a szövetséges ellenőrző- ta-
nács pénteken délután összeült, hogy 
megvitassa az Ausztriát egyre jobban 
fenyegető élelmiszer- és szénválsá-
go'\ A tanács határozata értelmében 
további ötezer tonna különböző 'éiek 
miszert osztanak szét. .Az ülés foiya-. 
mán nem sikerült dönteni arról a 
szovjet javaslatról, amely szerint az 
Ausztriában lévő hontalanok a kö-
vetkező élelmiszerellátásból már ne 
részegüljenek. . 

- * • ' 1 V 

Megalakult Szegetfen 
a z Irodaiombarátok Szövetsége 

(Szeged, január 11.) Szombaton. dél-
előtti a városházán megalakult a Ma,-. 
gyaV Irodaiombarátok Országos Szövet"-, 
ségének szegedi csoportja1. Az alakuló" 
gyűlésen általános Lelkesedés mellett 
választották meg az uj tisztikart. El-
nök dr. Pálfy György főispán, társéi-, 
nők Dénes Leó elvtárs, polgármester 
lett. Az ügyvezető-elnöki Tisztséget dr 
Donászy Kálmán líulturtanácsnok tölti 
be, főtitkár dr. Cserzy Mihály iparka-
marai titkár, a titkár pedig! Gerő De-
zső tb. tanácsnok. Az elnökség munká-
ját népes választmány segíti, amely a 
város politikai és kulturális életének 
Vezetőiből áll. 

AZ alakuló ülésen Donászy Kálmán.,-
kulturtanácsnck körvonalazta a társa-
ság munkáját és bejelentette, hogy a 
társaság havi 10 forintos tagsági díj 
mellett rendkivül kedvezményes áron 
bocsát könyveket tagjai rendelkezésére. 

" A Magyar Iroöalonibarútok Országos, 
Szövetsége társadalmi állásra való te-
kintet nélkül felhív mindsnkit, hogy-
jelentkezzék tagjai sorába. 

Másfélévi börtönt kapott 
a makói hagymakiraly 

(Szeged, január 11.) Beszámoltunk 
már arról, hogy a szegedi államügyész-
ség letartóztatta Pollák József makói, 
hagymakereskedőt, akit makói hagyma-
király néven emlegetnek, mert Makón 
a hagyma kilójáért 1.20 forint helyett 
1.50 forintot kínált. Szombaton tár-
gyalta ügyét dr. Margitta uzsoraegyes-
biró. A vádlott beismerő és a tanuk 
terhelő vallomása után az uzsorabiró-
ság másfélévi börtönbüntetésre, - 3 évi 
hivatal, és politikai jogvesztésre, 40 
napi elzárásra átváltoztatható 2000 fo-
rint pénzbüntetésre itélte Pollákot, tó- , 
vábbá kéiévi időtartamra1 kitiltotta 
Makóról és kötelezte az ítélet közzété-
telére eigy makói-napilapban. Az ítélet 
indokolásában, rámutatott az uzsora-
egyesbiró arra a körülményre, hogy az 
üzérkedésnek árdrágításra alkalirtÉs 
módon kell végbs mennie,, vagyis a cse-
lekménynek lehetőséget kell nyújtania 
a drogul ás bekövetkezésére, ami jelen 
esetben fennállt", mert ha néni is vá-
sárolta meg a hagymát, de az árát fel-
csapta,' igy. a bűncselekményt elkövet-
te. Dr. Szerdahelyi államügyész súlyos-
bításért, a védő felmentésért feliebbe-, 
zett. Az elítélt továbbra is letartózta-
tásban marad. 

É i l f e f i f f i 
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A Kisgazdapárt kisajátította párttagjai részére 
a közönség szükségleteire kiosztott sót 

Pálfy György közellátási kormánybiztos felelős 
a Kisgazdapárt hatafmaskodásáért 

T i s z t á z a t l a n k é r d é s : F e n y ő M á t y á s v a g y a K i s g a z d a p á r t f e k e t é z i k ? 
(Szeged, január 11.) A Kisgazdapárt 

tzsgcái csoportja tagjainak cs azoknak, 
akik belépési nyilatkozatokat írtak alá, 
a közelmúltban sót osztogatott. A nagy 
agitáció a kisgazdapárti sóval a rend-
őrség figyelmét is felhívta és a f os z -
togatásról szombaton lehullott a lepel. 

Fenyő Mátyás szegedi ,fii-szer- és 
gyarmatáru -nagykereskedő a közellá-
tási minisztériumtól két vagon sót' ka-
pott a szegedi Súprobléma megoldására 
azzal a megbízatással/hogy azt szabad-
forgalomban a szegedi közönségvek ad-
ják el. Ezzel szemben nem a város pol-
gárai, hanem a Kisgazdapárt tagjai 
kapták meg a sót. Érdekelne bennün-
ket, , hogy Pálfy György mint Szeged 
város közellátási kormánybiztosa, akit 
a minisztérium értesített a só érkezé-
sére}!, mennyiben terheli- -a felelősség. 
Pálfy György ugyanis a Kisgazdapárt 
vezetőségének rs a tágja, igy tudomás-

sal kellett l?irhi a kisgazdapárti sóosz-
tásról is/ A legszigorúbb vizsgálatot kö-
veteljük » kisgazdapárti sóügyben, an-
nál- is inkább, mert- a. megengedettnél 
drágábban árulták a 'kisajátított sót. 

A rendőrség megfigyelés alatt tar-
totta Fenyő Mátyás nagykereskedőt, 
szombaton kihallgatták a rendőrségen 
a gyanúsított kereskedőt, aki s# követ-
kezőket ad'.a elő. Dr. Vas, a Kisgazda-
párt vezetőségi tagja és-a Parasztszö-
vetség titkára szólitötta fel, hogy a sót 
2.24 forint helyett 2.32 forintért árulja, 
mer!, dr. Vas szerint a pártnak pénzre 
van szüksége. Fenyő vallomása szerint 
a különbözetet nem. kapta meg. Érde-
kelne bennünket, .hogy milyen alapon 
árulta a Kisgazdapárt a sót, amikor 
nincs iparengedélye.' .Kinek a segítségé-
vel sajátította ki a város polgárainak 
szánt sót és ki a f e l f l ősaz árdrágitás-

1 ért?! 

Szjgoru vizsgálatot követelünk a só-
drágitási ügyben. Feltételezhető, hogy 
Fenyő meg szeretne menekülni a sla-
táriális bíróság elől, ez azonban nem 
jelenti azt,' hogy senki" sem felelős a 
sódrágitásirt. Választ várunk a rend-
őrségtől, a közellátási kormtáybiztos-
tól, akit nem kis mértékben Terhel 
felelősség a panamáért. 

- O 
A szegedi sóiigy csak ujabb bizonyí-

tékokat szolgáltat a Kisgazdapárt po-
litikájáról. Annyi már bebizonyosodott, 
hogy a város közönségének juttatott 
sót, kisajátította párttagjai részére 
Ho'rhy Miklós politikai szellemében. A 
szegedi Kisgazdapárt nem harcol a vá-
ros polgárainak érdekeiért, hanem ha 
alkalom van rá, még el is von nélkülöz-
hetetlen közszükségleti cikkeket párt 
célokra. Igy néz ki a kisgazdapárti 
,.ncmzejj" erdekekért folytatott munka. 

A dolgozók bizalommal vannak 
áz MKP hároméves terve iránt 
A magyar pedagógusok bizalommal vannak a Magyar Kommunista Párt 

iránt, mert sikerült kiharcolni a fizetésemelést 
A gazdálkodók remélik, hogy az agrárolló okozta visszáságok megszűnnek 

(Szeged, január 11.) Újév elején 
minden ember várakozással, kis szo-
rongással tekint az elkövetkező hóna-
pok -elé. Minden, évben megujuló kér-
dés: Vájjon mit hoz a következő év? 
Az emberek legnagyobb, része azonban 
mindig jobbat vár az elmúltnál, külö-
nösén az eddigi háborús évek ut^n. Az 
idén egyébként, iá van egy támaszporit, 
amely bizalommal tölti el áz embere-
ket. Ez "a Magyár Kommunista Párt 
hároméves újjáépítési tevve, amelynek 
segítségével sikerül jobb életlehetősé-: 
geket, biztosítani. Megkérdeztünk ezért 
különböző társadalmi rétegekhez tar-
tozó embereket, hogy hozzávetőleges 
képet kapjunk arról, mirit vár az új-
évtől Szeged közönsége. 

Elsőnek egy tanítót kérdeztünk 
meg, Tárnái Mihályt, aki éppen Szént-
mihálytelekről járt benn Szegedin. A 
pedagógusok valóban szép újévi aján-
dékot kaptak* máris, a napokban megv 
érkezett 'fizetésrendezés révén. Valóban 
az öröm és reménykedés*hangja szól a 
szavaiból: 

— A. magyar pedagogusok sok biz-
tatását, ígérgetést kaptak eddig — 
mondjak— de most végre uj évre csak-
ugyan be is váltották az ígéreteket. 
Nagyon örülünk a Kommunista Párt 
kezdeményezésének," mert úgy gondol-
juk, hogy az ő akciójuk eredménye-
képpen, amelyhez a múltkori szegedi 
nagygyűlés is hozzájárult, sikerült el-
érni, hogy a tanítók előtt is megnyílt 
aa ötödik fizetéki osztályba jutás lehe-
tősége. Igy sok reménykedéssel nézünk 
az uj esztendő' felé. 

A . falusi értelmiségi dolgozó' után 
egy városi értelmiségit kerestünk fel. 
Polyák Gyula városi tisztviselő is fia-
talos lelkesedéssel beszél újévi remé-
nyeiről: 

— Nagy bizalommal vgrjufe az uj 
évet, — mondja — mert a sok rossz 
utári hiszünk benne, mostmár jóhak 
kell'jönnie. A-külpolitikai és belpoli-
tikai. helyzet kezd megszilárdulni.. 
Ezenkivül gazdasági téren is feltétle-
nül fellendülést jelentene az államosí-
tási terv- végrehajtása. Sok előnyét 
hallottam már a tervgazdálkodásnak is 
és bizom -benne, hogy mindezeknek a 
terveknek megvalósitásával az 1947-es 
évre végre kialakul nálunk is a hely-
zet! 5-jt , 

Amint továbbmentünk néhány ut 
cával, betértünk egy füszerüzletbe is 
a Madách-utcán. Buzássy Lajos, az üz-
let tulajdonosa azt várná az uj évtől, 
hogy végre közvetlenül vásárolhatna 
nak árut és ne kellene kis hasznukat 
a közvetítő nagykereskedőkkel meg-
osztani. 

— A nagykereskedők tulnyomóré-
sze — mondja panaszkodva — a kis-
kereskedők pénzére spekulál és való-
sággal megzsarolnak bennünket. 

Elmondjuk, hogy a Kommunista 
Párt gazdasági terve éppen az ilyen 

bajokat akarja megszüntetni és a kis-
embereket szeretné segíteni. 

— Bizony mi kiskereskedők is kora 
reggeltől, kesö estig dolgozunk, — vá-
laszolta — ezért örömmel veszek tudo-
másul minden, ilyen akciót a kisembe-
rek érdekében. Eddig is csak a pártok 
segítsége révén sikerült eredményt el-
é.ni. Bízunk benne, hogy ez a terv is 
sikerre veatt. Ez valóban szép ujévl 
ajándék lenne! 

Egyszerű niunkáslakásba vezetett 
innen az utunk. Gyevi Imre lakatos-
mester és felesége fogadott berniünket 
és szerényén mondogatták kérdésünk-
re; — Úgysem rajtunk múlik, hogy'mi 
lesz az uj évben. Nem sokat számít 
a mi véleményünk. 

Megmagyaráztuk, hogy éppen azt 
szeretnénk, ha a robotoló, szegény 
munkásemberek véleménye alapján 
tudnánk itt boldogabb országot#terem-
teni. Éppen ezért dolgozta ki a Kom-
munista Pá r t " is hároméves gazdasági 
tervét, hogy kötött gazdálkodással jobb 
lehetőségekét biztosítson. 

Erre már felderül az arcul!: 
. — Bizony eddig .is, akin/k pénze 

volt, — mondják — a'z felvásárolhatott 
mindent. Aztán mire a szegényember 
is pénzhez jutott, addigra nem maradt 
Semmi.' Nagyön jó lenne, ha ézt végre 
sikerülne-megszabályozni, mert. az is 
csak venhi akar," akinek kevés pénze 
van. Az . is csak nagy baj, hogy még 
ma sem fizetik meg eléggé a munkát, 
ugyanakkor tudjuk; hogy sokan autó-
számra feketéznek és rengeteget keres-
nek. Tudjuk, hogy ezeknek a bajok-
nak orvosldfcra idő kell. Bizunk, hogy 
az uj év csak jobbat hoz nekünk is. 

Baj, panasz sajnos bőven akad ma 
is, de szerencsére a remény nem halt 
iki az emberekből. Sajnos nem min-
denütt van. meg a remény sem. Alsó-
városon a Vám-tér . 2. szám alatt egy-
szerű kis udvari szobában él Bőr-csök 
István) földműves ar feleségével és kis-
lányával. Most a téli időben paprikát 
hasítanak. Még a 11 éves kislány is 
már ügyesen' forgatja a bicskát a ke-
zében és végzi a munkát szüleivel 

együtt a- csípős, pa-prifcasaagu levegő-
ben. 

— Mi az újévtől néhány hold föl-

Hétfőtt e « t « fé l 8-kor a Tiuábmn 

CSERFALVI 
f t e ged f - e t i 

A terem szombattól kezdve f u t v a ! 

pentünk a földosztásból. Azt mondták 
háncsén, elég. Pedig volt, aki több hol-
dat s kapott, de • hát mi mindig sze-
gény emberek voltunk, azelőtt nem 
tudtunk bérelni és ezért nem kaptunk. 
Mégis reméljük, hogy az uj év csak 
boldogságot hoz nékünk is, mert két 
kezünk munkájával még keményebben 
dolgozunk és ha csakugyan pártját fog-
ják a kisembereknek, akkor meg is 
élünk belőle. » 

A földet "kapott ujgazda: Császár 
Balázs röszkei földműves sokkal derű-
sebben beszél: 

— Nagyon bizom az uj évben, — 
feleli kérdésünkre. Bizom benne, hogy 
a baloldali pártok követelésére sikerűi 
vegye becsukni az agrárollót. Ha ez 
bekövetkezik, valószínű, hogy a pa-
rasztság még nagyobb erővel fog majd 
a munkához. Nagyon várjuk, hogy 
mindazt megvalósítsák, amit a Balol-
dali Blokk pártjai ezen "a téren ma-
gukévá tettek és most legutóbb a Kom-
munista Párt kidolgozott hároméves, 
gazdasági . tervében. Nagyjelentőségű 
lenne a falusi utak megjavítása minél 
előbb, mert ez különösen a nyári gyü-
mölcsszállítás terén lesz fontos. 

Bizalom, reménykedés szól tehát in-
nen is hozzánk. A sok sétálás után 
magunk is ebédelni mentünk. Közben 
a Hágában elbeszélgettünk Bánhegyi 
Pál pincérrel. 

Mi js érezzük, hogy az emberek 
nagyobb bizalommal tekintenek az uj 
év elé. Amint kifelé megyünk a. télből, 
egyre jobb helyzetbe kerülünk és én 
magam is bizalommal, várom az 1947-
es évet. Most hállottam á hároméves 
tervről is és hiszem, hogy a kötöttgaz -

det vártunk volna, — mondja Börcsök I dálkodás, és a* többi ott Jeírt terv ered-
István — de "Sajnos úgylátszik kicsöp-1 rnényt is ér majd e l* 

Meglepő fordulat a hus- és zsiradékhivatal 
sikkasztó vezetője bűnügyében 

Tettestársait letartóztatták — A sáros közel ecv évi 
olajszükségletére kiutalt összeget sikkasztották el 

(Szeged, január 11.) Beszámoltunk 
már arról a nagyarányú visszaélésről, 
amit a hus- és zsiradékhivatal szegedi 
kirendeltségének vezetője, Michalek 
Károly ellen egy váratlan rovancsolás 
pattantott ki. . . ̂  

Michalek a város közszükségleti cik-
keinek beszerzésére kiutalt 33.500 fo-
rintot a maga céljaira- használta 'fel, az 
államügyészség sikkasztásért; tartóztat-
ta le.. • A további nyomozás során az 
ügyészség indítványára Kerekes József 
pénztáros, Kovács Antal helyettes, ve-
zető és Michalek Károlyné ellen is el-
rendelték a vizsgálatot és a bünügyi 
zárlat foganatosítását. Könyvszakértők 
meghallgatásával megállapítást riyert, 
hogy a hivatalban a könyvelési mellék-
letek, és fuvarlevelek nagyrésze eltűnt. 
A jelenlegi • hivatalvegWŐ szerint ezek 
egy része fel-lett terjesztve a budapesti 
központba, de a fuvarlevelek és több 
foltos irat valóban eltűnt. Megállapí-
tást nyert az is, hogy a hivatalnak a 
kapott- ellátmányból hust, zsírt és ola-
jat kellett volna felvásárolnia. Az"el-
sikkasztott 32.500 forint olajra lett ki-
utalva1, ebből az összegből egy va'gon 
olajat vásárolhattak volna s ez a meny-
nyiség a város közel egyévi szükségle-
tét fedezné., Ezekutání a vizsgálóbíró a 
közellátás érdekeit súlyosan sértő bűn-
tett fennforgása miatt a. vizsgálatot az 
államügyészségen megszüntette s "az ira-
tokat az uzsoraügyészségnsk küldte 
meg. Az uzsoraügyész vizsgálóbírói ha-

É R T E S Í T É S . 
Alulírott filmszínházak budapesti központi igazgatóságai szíves tudo-

mására hozzák az érdekelteknek, hogy a Magyar Filmipari Szövetség or-
szágos érvényű határozata következtében 

F. HÓ 15-1 ÉRVÉNNYEL BEVONJA ÉS MEGSEMMISÍTI 
A Z ÖSSZES EDDIGI ÉRVÉNYBEN LÉVŐ 

Á L L A N D Ó ÉS ESETRŐL ESETRE K I A D N I SZOKOTT 
SZABADJEGYEKET. 

Áz itteni igazgatóság pedjg arra kéri ismerőseit, barátait, hogy a fen-
tiek ismeretébey. ne hozzák őket kellemetlen helyzetbe azáltal, hogy eset-
leges jegykérelmeiket nem tudják honorálni. 

Orieut Filmipari rt 
MARIFT Budapest Budapest KIMORT Budapest 
Korzó mozija. Belvárosi mozija. Széchenyi mozija. 

kiskörében Kerekes József és Kovács 
Antallal szemben is elrendelte az elő-, 
zetes letartóztatást, amit felfolyamo-
dás folytán az uzsoratanács is . jóvál 
hagyott, . . . 

Előreláthatólag a" budapesti köz-
pontnál, -is eljárnak az Írásszakértők, 
hogy az ügyre teljes fényt derítsenek. 
Minthogy most már nem közönséges 
sikkasztásról, hanem a közellátás érde-
keit súlyosan sértő bűncselekmény el-
követéséről van szó, a rövidesen sorra-
kerülő tárgyaláson a legsúlyosabb íté-
let várható. . 

^ • n ® ' u 

Fűtött vonatokban hozzák haza 
a hadifoglyokat 

(Debrecen, január 11.) A debreceni 
h<7"d)ifogoly-eiibocsájtó állomásra _ a 
múlt év végéig" 16.356 hadifogoly ér-
kezett, Minthogy a hadifoglyok a hi-
cfccr beállta óta fűtött vonatokon utaz-
nak, további szállítmányok várhatók. 

A közoktatásügyi miniszter 
nem engedélyezett 

rendkívüli iskolaszünetet 
(£"dapes*. fenuár 11 * Á sajtóban 

és m i helyeken meg.;?.- • • Jenimonut/ 
hirek,,? ' -.tate.-'in aözofcta'hV 
ügyi. miniszter lájé.nv/'üáKÍ adót? 

íz iqer. a .karácsony 
"ttneghos 

«><eg megáll"-
o.fííi érinti, Erinek 

azokban az'lsfcolált 
'&g .riiiicsftíi; a íani-
Jaou voknal) megtelő 

Érmek ér tóimé or i ; 
szünetnek janu 
szabbitósa az u 
pitoti munka cett. 
meg íiően ter v • 
bar:, :ol íüzelöa 
tást lóíftrás! v: 
lőeft • iesen üneíeliettk, -'vágó' 
pedig csak részletes foglalkoztatásra 
szabad a tanulókat berendelni. Ahol vi-
szont megfelelő tüzelőanyag van,' ott 
a tanítást folytatni kell a már előzőleg 
megállapított tervek alapján. Mindkét 
esetben biztosítani kell azonban a ta-
nulók foglalkoztatását a folyó iskolaév-
ben 196 munkanapon át. Ebből követ-
kezik, hogy ahol tüzelőanyaghiány 
miatt a tanítások szünetelnek, ott az is-
kola tanítási idejét a nyári hónapokra 
is ki kell terjesé teni. 
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A SZOVJETNŐ 
AÍ ÁLLAMVEZETÉSBEN 

' A nő felszabadításáról, emberi jo 
Jajba helyezéséről az emberiség legki-
válóbb gondolkodói ábrándoztak — hiá-
ba. Amiről a szellem emberei csak ál-
modoztak, azt váltotta válóra a Szov-
je'unió. 

A régi cári törvényékből, amelyek 
mind a termelő munkában, mind a tár-
sadalomban és a családban rabszblga-
sörsra ítélték a nőt, hírmondó se ma-
radt. 

A műveletien, elől télétektől meg-
zavart nőt nem védte és nem támo-
gatta a társadalom. Ha olyan értékű 
munkát teljesített, mint a férfi, azért-
csak a félfizetést kapta. A női munkát 
kíméletlenül kizsákmányoló munka-
adók meggazdagodtak az ólcsó munka-
erőn. A nőt másodrendű embérnek te-
teintették. A dolgozó nőnek titkolni 
kellett, terhességét, nehogy elküldjék 
f gyárból. A szülőnők között nagy volt 
a halandóság. 

Munkavédelemről, gyermek és anya-
sági védelemről, orvosi Segélyről szülés 
alkalmával, terhesség alatti szabad-
ságról mégcsak nem is álmodhatott 
a nő. 

Most minden nemzetiségű szovjetnő 
teljesjogú tagja a társadalomnak. 

A szovjetnő művelt, kulturált és 
résztvesz az állam igazgatásában. Több 
mint 1.700 különféle nemzetiségű nőt 
választottak be a Szovjetunió Legfel-
sőbb Tanácsába és az- .Autonóm Köz-
társaságok Tanácsaiba képviselőnek. 
456.000 nő dolgozik a helyi tanácsok-
ban, mint a dolgozók képviselője. 

A nők sikeresen vezetnek gyárakat, 
üzemeket, bivalyokat, kolchozokat, 
foglalkoznak tudományos pedagógiai'és 
társadalmi politikai tevékenységgel. A 
háború kezdetekor 150.000 női mérnök 
és technikus volt a Szovjetunióban. 
116 nőt tüntettek ifci a Sztálin díjjal a 
tudomány és feltalálás' terén kifejtett 
munkásságukért. Több mint 200 nő 
kapott egyetemi tanári és magtántaoári 
címet, sokan közülük á tudomány 
doktorai. 

A nagy szovjet állami emberek kő-
zött sók nőt találunk, a Szovjetunió 
sok nemzetiségének képviselőit. A 
Szovjetunió Legfelsőbb " Tanácsában is 
találunk az autonóm és szövetséges 
köztársaságok mindegyikéből női kép-
viselőket. 

A Turkmén Tanácsköztársaságban a 
helyi tanácsok 34.2°/o-a nő. Ugyanott 
a tanácsok nőtagjainak száma 34°/o. 

Matróna Szimazsenkova szövőgyári 
murnkásnő volt. Most a gyapotipari 
szakszervezet központi bizottságiának 
az elnöke. A nép másodszor választot-
ta be a Szovjetunió Legfelsőbb Taná-
csába. 

Anna Ssoroglna fonónőt a „Trjoh-
gornája" gyár nagyszámú üzeme egy-
hangúlag jelölte. Február 10-én bevá-
lasztották a Legfelsőbb Tanácsba. 

Szerpuch'ov városának dolgozói a 
moszkvai [kerületben Marija Szokolovát 
választották meg képviselőjüknek a 
Legfelsőbb Tanácsba. Szokolovát két 
szóval lehet jellemezni: a nép orvosa. 
A német rablók szétrombolták Szer-
puchovban a gyermekklinikát, melyet 
Szökolova kezdeményezésére építették 
fel már régen,, a háború előtt. Az or-

Utolsó piff 
' nünket, • 

i, aki ember, 

üküii szabad 
e^s telin, 
üldör é 

naoorut és a kegyet-

eteie; 
xegvet 
' n en 

az 
»fe 

ff mndenki 
l a k i hiw> r 
I éle tnék, ak 
I rombolás' á 

—> gyülgií 
lenkedést. 

Angolok, franciák, olaszol?, .né-
metek, lengyelek, holtandok és ame-
rikaiak a főszereplők. 

Azonkívül a legfrisebb MÁFIRT 
és Francia-hiradó' Budapesttel egy-
i dőben. 

Előadások kezdete : fél 4, fél 6 és fél 8 

vosnő azonban nem esett kétségbe és 
nem maradt tétlen, összegyűjtötte a 
poliklinika orvosait .és munkásnőit s 
velük együtt kiáSta a romok alól a 
megmaradt felszerelési tárgyakat, 
gyógyszereket és megkezdte a betegek 
gyógyítását. 

Leningrád péterburgf választókerü-
letében a Legfelsőbb Tanácsba Olga 
Podvüszockája orvosnőt, tudóst és a 

köz munkását választotta a lakosság. 
Podvüszockája 70 tudományos mun-

kát írt. Ö vezeti az 1. számú lenin-
grádi orvosi főiskolát és a bőrgyógyá-
szati klinikát. Olga Podvüszockája az 
orvostudományok érdemes mű\&lője és 
1944 óta az orvostudományok akadé-
miájának tagja, önfeláldozó munkájá-
ért eddig három kitüntetést kapott. 

A szovjetnő azonban munkáján kí-
vül családanya is. Családjának egész-
ségéről és anyagi jólétéről gondoskodik 
az állam. Ez a gondoskodás kifejezésre 
jut a szovjet törvényhozásban, amely 
nagy szigorral védi meg az anya és a 
gyermek érdekeit. A szovjettörvények 
gondoskodnak a női munka védelmé-

ről, anyagi segélyt nyújtanak a szülő-
nőknek, sokgyermekes és egyedülálló 
anyáknítk, gondoskodnak a csecsemő-
otthonok megszervezéséről, a gyermek-
kertekről, női tanácsadó intézetekről, 
tejeskonyhákról, gyermekklinikákról és 
szülőotthonokról. 

A Honvédő Háború idején, három 
és félév alatt a sokgyermekes anyák-
nak 2.800 millió rubel támogatást fi-
zettek ki. ' 

A Szovjethatalom minden intézke-
dése arra irányul, hogy az anyáknak 
segítsen" gyermekeik felnevelésében. A 
Szovjetunióban az anyaság az állam 
gondozását és a társadalom megbecsü-
lését élvezi. 

A gázgyár igazgatósága minden lehetőséget 
felhasznál a dolgozók kizsákmányolására 

A szegedi gázgyár Üzemi Bizottsága állandó harcban áll a tőkésekkel 
A gyár egészségügyi berendezései középkorú nivón állnak 

(Szeged, január 11.) A MKP III. 
kongresszusa kiadta a jelszót; „Nem 
a tőkének, hanem a népnek építjük az 
országot!" "És a kongresszus ótfc még 
fokozottabb munka folyik a dolgozók 
életszínvonalának emeléséért a kom-
munisták részéről. , Ebbe a munkába 
szorosan beletartozik a MKP államo-
sítási programja is. Szegeden mái- ré-
gen követeli pártunk a gázgyár közsé-
gesítését.. Ez azonban mindezideig nem 
következett b.;. Legutóbb, hogy ujabb 
bizonyítékokat szolgáltassunk a közsé-
gesítés szükségességére, kint jártunk a 
gyárban. 

Amint körsétára indulunk a tele-
pen, szóbaelegyedünk a munkásokkal. 
A kérgeskezű dolgozókba ömlik a pa-
nasz. Nem is kell faggatni őket, egy-
másután mondják el sérelmeiket. Ezek-
ből a panaszokból kitűnik, hogy szün-
telen harc dul az üzemben a tőkés 
igazgatóság és a dolgozók érdekeit vé-
delmező üzemibizottság között. A tő-
kés utak minden a dolgozótól érkező 
kérést elutasítanak azzal az indokolás-
sal, hogy nincsen pénze a vállalatnak. 
Igy történt ez a munkaruha esetében 
is. Az olajos, pisakos és poros munkát 
végzők azt kérték legutóbb az igazgá-
tóságtól, hogy mivel már teljesen le-
rongyolódtak, adjon a vállalat nekik 
munkaruhát.' Természetesen a kérést 
elutasította a budapesti igazgatóság. 
Végül az üzemibizottság hosszas küz-
delme után a munkaruha mégis meg-
érkezett a telepre. Viszont nem került 
kiosztásra, mert az igazgatóság, á ru-
hát csak ropogós forintok ellenében 
volt hajlandó a munkások rendelkezé-
sére bocsájtani. Nagy felzudulás követ-
te ezt a hirt. Már-már fehyegető volt 
a helyzet, amikor az üzemi bizottság 
a maga felelősségére elrendelte a mun-
karuhák kiosztását. Most azután ismét 
megindul a harc az üzemi bizottság 
ésr az igazgatóság között, hogy ki fi-
zesse meg a ruhák árát. Az igazgató-
ság nemcsak a munkaruhákon igyek-
szik a dolgozók rovására takarékos-
kodni, hanem a kollektív szerződést 
sem tartja be. A rendkívül nehéz mun-. 
kát végző, %áz- és tűzveszélyes helye-
ken dolgozó munkások számára a kol-
lektív szerződés szerint a vállalatnak 
naponta fél liter tejet és 10 deka sza-
lonnát kellene adni. Hiába fizeti meg 
azonban a fogyasztó a méregdrága: fo-
gyasztási díjat a vállalatnak, erre^a 

• juttatásra nincs pénze az igazgatóság-
nak. Ebben a kérdésben ismét az üze-
mi bizottságnak kelleti erélyesen fel-
lépnie és sikerült kiharcol®, hogy né-
hányan kapnak fél-fél l i ter tejet. 

Nemcsak a munkásaival és a fo-
gyasztókkal szőrösszívű a gázgyár, ha-
nem hosszú éveken az üzemében 'dol-
gozó alkalmazottainak özvegyével is. 
íme egy egyszerű példa: Nacsa József 
14 évig dolgozott gázban és piszokban 
és aránylag fiatalon meghalt, özvegye 
.ma havi 10 forintos kegydijat kap 
ugyan, de mivel egyéb keresete nincs, 
kérte az igazgatóságot, hogy lemond a 
kegydijról és adjanak neki végkielégí-
tést. Hiábavaló volt azonban a kére-
lem. az igazgatósás. — névszerint Bo-
dócsi István igazgató úr, a rendele-
tekre hivatkozva megtagadta' a kérés 
teljesítését-. • 

Szembetűnő a szegedi üzem egész-
ségügyi berendezéseinek elhanyagolt-
sága. A 253 dolgozót foglalkoztató 
üzemnek a fürdői és illemhelyei közép-
kori nivón állnak. Jellemző még, hogy 
szociális és kulturális célokra havonta 
100 forintot juttat az igazgatóság. ígé-
reteket. azonban annál többet folyósí-
tanak Budapestről Szegedre. Ilyen igé-( 
reí VQ.it többek között a tekepálya fel-
építése is. A gyár dolgozói nem vár-

ták meg az igéret teljesítését, hanem 
hozzáláttak, hogy »ohammunkával mun-
kaidő után építsék fel a tekepályát. A 
meglévő építési anyaghói a falakat si-
került is felhúzni és ezek most tető 
után ásítoznak a téli időben. 

Röpke félóra alatt jutottak ezek 
tudomásunkra. Megtudjuk azonban azt 
is, hogy mig az igazgatóság csak az 
üzemi bizottság nyomására ad valamit 
a munkásoknak, addig az üzem dolgo-
zói a maguk erejükből létesített -orvosi 
rendelőben vizsgáltathatják meg beteg-
ség esetén magukat és családtagjaikat. 
A nyárorf konyhát is állítottak • fel, I 

melyen egészen olcsón éjjeUnáppal fo-. 
gyaszthatnak meleg ételt a munkások. 
Kulturházat is építettek a gyár terüle-
tén. A kulturgórda pedig éppen a kö-
zelmúltban nyerte el a Magyar Vegy-
ipari munkások kulturversenyén egy 
vándorzászlót. Ebben a kis riportban 
mindenki láthatja az érem két oldalát. 
Az iegyik oldalon a kizsákmányoló tő-
késeket, a másik oldalon pedig » ki-
esákmányöltakat. A kizsákmányoltak 
között, pedig ott vagyunk mi is — a 
fogyasztók. Érthető tehát, ha követel-
jük a szegte di gázgyár községesítését. 

Alberti József 

Nemcsak Rácznak, 
a népbiróságnak is volt szive V . . 

Ötévi kényszermunkát kapott besúgásért' 

(Szeged, január 11.) Közismert 
alakja a szegedi életnek Rácz Imre 
cipészmester, aki készítményeit »Ráez, 
akinek van szive« reklámmal! hir-
dette. 

Még 1938-ban feljelentette a sze-
gedi politikai rendőrségen Ecsedi 
Géza segédjét, mint. kummonista agi-
tátort, akit annakidején a rendőrsé-
gen összevertek és 1 évi börtönbün-
tetésre Ítéltek'.. A fels'zaba'düláis után 
Rácz ellen eljárás indult besúgásért, 
ügye elég rég húzódott már, a szom-
bati napra kitűzött fő'táirgyalást or-
vosi bizonyítvánnyal szerette volna el-
húzni, Kiss tanácsvezető viszont spe-
cializálta magát az ágyban "fekvő vád-
lottak kihallgatására, igy kiszállt ta-
nácsával a homlokiíreggyulladást je-
lentő vádlott Bokor-utca 8. sz. la-
kásába. A »betegágynál« tartott fő-
tárgyaláson kihallgatták' Győri - és 
Pintér detektívet, továbbá dr, Valen-
tiny Ágostont, aki annakidején Ecsédi 
védője volt az akkori ötöstanács 
előtt. 

A terhelő vallomások után a nép-

biröság Rácz Imrét besúgás 'bűntet-
téért 5 évi kényszermunkára és 10 
évi politikai jogvesztésre ítélte és el-
rendelte a vádlott azonnali letartózta-
tását, aki vállalkozott, hogy önként 
bevonul az ügyészségre, minthogy 
délig nem érkezett meg, Bőzső nép-
iig rész megkereste a rendőrséget 
Rácz eíőálliitása iránt. 

Kirobbanó nagy síkere 
volt a 

BELVÁROSI MOZI-ban 
a tegnap bemutatott 

Később majd elválunk.. 
c. hallatlanul szellemes vígjátéknak. 
Az utolsó, évek legsikerültebb film-
jében egymást érik a fejtetőre állí-
tott helyzetkomikumok, szinte szün-

telenül nevetnek az emberek. 
Az álomszép fülbemászó muzsika, el-
bájolóan kedves akkordjai egyszer-
re belopják magukat a néző szívébe. 

Felejthetetlen 2 órás 
gondnélküli kacagás. 
STAN és P A N urak 

és a HIRADŐ 
teszik tarkává a pompás műsort. 

Vasárnap, hétfő és kedden is 

a?BELVÁROSI MOZIBAN. 

Indokolatlan támadás 
a polgármester ellett 

(Szeged, január 11.) A Szegedi Nép-
szava éles támadást intéz szombati szá-
mában Dénes Leó elvtárs polgármester 
ellen a közigazgatási ügymenet egysze-
rűsítése tárgyában kiadott rendelkezé-
se ajjf almából. 

A Szegedi Népszava cikke iskolapél-
dául szolgál a polgármesteri rendelke-
zés indokolt, voltára.' A. pénteki sajtó-
tájékoztatón Dénes Leó elvtárs rámu-
tatott, hogy rendelkezésével nefn a. saj-
tótájékoztatást kívánta korlátozni, 'ha-
nem megkívánta akadályozni, -högy 
helytelen információk alapján a szegedi 
napilapokban éllentétes 'hiradások je-
lenjenek meg. Ha a Szegedi Népszava 
szerkesztősége részéről .pénteken a pol-
gármesteri 'sajtótájékoztatón megjelent 
volniai a lap képviselője, ugy birtokában 
lett volna 'az elsőkézből kapott megin-
dokolt információ. 

'A polgármester intézkedése kizáró-
lag a sajtótájékoztató-szolgálat' egyön-
tetűsége érdekében történt. A nagy 
tisztviselőhiány következtében a. pol-
gármester nem tud külön sajtótájékoz-
tatót beállítani és igy arra' kérte az 
ügyosztályvezetőket, hogy minden .eset-, 
ben közöljék a polgármesterrel, milyen 
közérdekű híradást kívánnak a sajtó-
ban közzétenni. Az ország legtöbb váro-
sában működik a közigazgatás szolgá-
latában sajtóiroda. (Szeged városa taka-
rékossági szempontból ezt az irodát 
nem szervezte meg és a polgármester 
ilyen uton szabályozta a sajtó egyön-
tetű tájékoztatását. A pénteki polgár-
mesteri -sajtótájékoztatón a megjelent 
hürlapirők ezt tudomásul vették és sen-
ki sem kifogásolta, minden valósz'nü-
ség szerint azért, mert első kézből kap-
ta az egyöntetű tájékoztatót. A polgár-
mester intézkedésére közérdekből volt 
szükség. 

Fizess elő 
DélmagyerorszÉgra 
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VASÁRNAP, január 12. 
Nemzeti Színház: délután 3 árakor 

Leányvásár, este 7 órakor Igy élni jó. 
Hé'líőn szünet. 

Széchenyi Filmszínház: Fél 4, negyed 
6 és 7 órakor: Utolsó pillanat. (Hétfőn 
ís.) 

Belvárosi Mozi: Fél 4, negyed 6 és 
7 órakor: Később majd elválunk. (Hét-
főn is.) 

Korzó Mozi.- Fél 4, negyed 6 és 7 
órakor: Amiről nem beszélünk . . . 
(Hétfőn is.). 

Muzeurn: Nyitva 9-től 1 óráig, hét-
főn zárva. 

Somogyi-könyvtár: zárva, hétfőn 
nyitva 9-től 7-ig. 

Egyetemi könyvtárt zárva, hétfőn 
nyitva 8-tól 7-ig. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3, Nagy örő-
kősók K. dr. Haragay L„ Boldogasszony-
íag&rut 31, Nyilassy örök. Római-körut 
SS, Surjányi József Kossuth L.-sugárut 
II. szám. 

—oOo— 

— Idöfárásjekntós. Várható időjá-
rás vasárnap estig: Mőrsácelt szél, 
többfelé,- főleg délen és keleten ki-
sebb havas, ónos eső, a hőmérséklet 
tovább emelkedik. 

' - Az MNDSZ rőnapjaL Az MNDSz 
hétfőn a késő délutáni órákban a vá-
ros különböző részeiben nőnapokat 

. tart, Igy Móravároson délután 4 óra-
kor d-. Drégely Józsefné, Felsőváro-
son 4-kor Zsuláű Józsefné, ösomo-
gyitelepe 5 órakor Solti • Jánpsné 
tart előadást, • : .! : ! I 1 

— Az UJságíróottlren híre!. Az Uj-
ságiróotthon ma, vasárnap 'délután 
fét 6 ó'ai kezdette! »A mi kis váro-
sunk? cimü szatíra előadása a köz-
bejött technikai akadályok miatt el-
marad. 0 ' ' « ' 

— Leszállították © háztartási mun-
kavállalók OTI-járulékát. J anuár el-
se jéig a háztartási munkavállalók 
után OTI - járu lék címen havi 27 fo-
rintót fizettek a munkaadók. J anuár 
e l e j é v e l a járulékot mérsékelté az 
OT1 18 forintra. 

— Elmarad a Demokratikus Nőszö-
vetség keddi nőnapja. Az M N D S z 
vezetősége közli tagjaival, hogy tech-

, aikai okokból a szokásos keddi nő-
nap elmarad. I 

— Eltávozott Szegedről a Joiní 
gyermekosztály vezetője. Haas Zsig-
mond, a Jo'nt szegedi gyermekosz-
tály vezetője a budapesti központba 
kapott beosztást. Haas Zsigmond tá-
vozása alkalmával köszönetet mon-
dott a szegedi sajtónak és Dénes 
Leó elvtárs polgármesternek, azért 
a támogatásért, melyben munkája 
közben részesítették. Haas Zsigmond 
távozását mind azok sajnálják Sze-
geden, akik ismerték, mert fiatal ma-
gyar demokráciánknak egyik tlelkes 
építőmunkása volt. • > 1 

— Uj lap jelent meg! »Skss, Adj, 
Segíts? a hadifoglyok, kórházak, tü-
dőbetegek megsegítésére alakult tar-
sadalmi összefogás lapja. Uj színt 
jelent ez a lap a magyar újságírás-
ban, szociális célkitűzéseivel. Nem-
csak rámutat a kérdésekre, de meg-
oldásukat is elősegítiw Tájékoztatja 
a közönséget a mai1 helyzetről, szí-
nes és értékes riportokban. Segítsé-
gére siet a nehezen élő kisembe-
reknek. Tanácsokkal -látja el őket. 
Népszerűsiti az egészségügyi kérdé-
seket. Különös érdeklődésre tarthat 
számot — különösen vidéki viszony-
latban — a körszerű Ős egészséges 
építkezésre vonatkozó melléklet, 
örömmel üdvözöljük uj» laptársun-
kat és várjuk 4—Q hetenként meg-
jelenő számait. 

x Rendetlen szívműködésnél reg-
gelente F%renc József keserüvizet, 

M eg y ei UFOSz-gy filé s Szentesen 
Csongrádot egyében is szervezkednek az uj gazdák 

ez az egyesülés nem irányul pártok el-
len, csupán a parasztság ellenségeivel 
kiván megküzdeni, Borbás Lajos az 
MKP mvében üdvözölte az ujgazdákat. 
Hangsúlyozta a paraszt, munkás, hala-
dó értelmiség összefogásának szüksé-
gességét. Fehér Mátyás mindszenti ki-
küldött rámutatott a reakció vágyál-
mára, amely szerint az ujgazdák nem 
tudnak megküzdeni a földdel járó'ne-
hézségekkel s visszaadják földjeiket. Az 
UFOSz megalakulásával már választ is 
kaptak az erre spekulálók. Hal'ustyik 
Mihály elnök ígéretet tett, hogy az 
UFOSz szívvel-lélekkel az ujgazdák ér. 
dekeit képviseli. Ezután határozati ja-
vaslatra tettek Indítványt, amit a gyű-
lésen résztvevők egyhangúlag elfogad-
tak. 

(Szentes, január 11.) Január 5-én 
Szentesen Csongrádmegye ujgázdái 
gyűlés keretében megalakították az Uj-
birtokosok, Földhözjuttatottek Orszá-
gos Szövetségének megyei szervezetét. 

350 ujgazda jéleht meg a gyűlésen, 
ahol a Földműves Szövetkezet megyei 
vezetője és a • demokratikus pártolt ki-
küldöttei szólaltak fel. Kovács János 
felszólalásában hangoztatta, hogy har-
cos, erős szervezetet kell pártállásra 
való tekintet nélkül létrehozni s az 
UFOSz-ra ezért van szükség minden 
községben. Példának a szentesi UFOSzt 
hozta fel, ahol az ujgazdák összefogá-
sával jó eredményt értek el a beszol-
gáltatás terén is, Az UFOSz központ 
részéről Ragó János ismertette a "szer-
vezkedés célját, rámutatva arra, hogy! 

Prívwsyfcv mérlgekfe?it8i)zpm. S»eged. B*ldoe-
• i i i o b t - i u «4 -a l 
3 Alapítva: 1908 

M é r l e g e k s z a k s r e i ü j a v í t á s a g a r a n c i á v a l . U j m é r l e g e k k i s i p a r i kivitelben 
V a s - s u l y e l a d á s . A z í p a i í i g v í m i n i s z t e r e l i s m e r ő o k J e v e l é v 1 

kitüntetve. 

— Anyakönyvi hirek. Az elmúlt hé-
ten született 17 fiu és 9 leány. Há-
zasságot kötöttek: Kurunezi István 
Varga Jolámal, Kókai János Csák* 
vári Erzsébettel, Lázár Ferenc Ko-
íogány Máriával, Piklukt József Szal-
ma Ilonával, Pap József Szekeres 
Julianával, Csányi Imre Németh Ir-
mával Dancsó Ádám Daróczi Ro-
záliával és Hunyadvári Géza Farkas' 
Piroskával. — Elhaltak: Kriem Imre 
64, Dudás Mária ;33, özv. Gerzsány 
Edéné 72, Belelka Pál 76, Bóka Béla 
20, Bába László 88, özv. Juliász Ist-
vánné 82, Prágai György 88, Olajos 
Sádor 72, Kopasz Pál 61, Börcsök 
Dezső 71, Szél András 66, Dönczi 
András 56, Szél Simon 68, Rácz Lu-
kács 34, Szabó János 41, özv. Eper-
jesi La :osné 73, özv. Magyar József-
né 80. Varvga István 18 és.Vigh Já-
nosné 66 éves korában. 

x H Á G ' B A N M A ÉS HOLNAP 
ESTE* SZOKOLAI OSZKÁR ÉNE-
KEL BOLDIZSÁR K Á L M Á N MU-
ZSIKÁL. KELLEMES MELEG HE-
LYISÉG. 

— Sakkhírek. Mint már jelentet-
tük, a SzAK sakkcsapata vasárnap 
bainoki mérkőzést játszik a gázgyár-
ban a Kisiparosok csapatával. Előző 
híradásunkban tévesen közöltük, hegy 
a SzAK-sakkozók a gázgyár csapatá-
val játszanak.' 

— Megalakult a szegedi postások 
jőokorong-sz"kosztálya. Az :eredmé-
nvesen működő Postás Sportegye-
sület uiabb sportággal bővült. Múlt 
hélen dr. Kertész János vezetésével 
önálló jégkorong-szakoszfályt aíaki-

J tottak. A korongozók működése — jó 
| jég mellett — biztosítva van, mert 
a Vezér igazgatóság sportügyosztályá-
től uj f.elszere1és érkezett s az A d y 
téren mái" készen van a megfelelő 
jégpálya. A csapatban több jönevü 
szegedi játékost találunk. A kezdők 
részére rendszeres oktatás indul. Eb-
ből a célból a Budapestről kikül-
dött "dr. Kovács Jenő válogatott já-
tékos 14-én egésznapos kiképzést 
tart, melvre ezúton is felhívjuk az 
érdeklődők' figyelmét. Az uj szik-
osztály megalakulása minden bizony-
nyal a szegedi jégkorongsport nép-
szerűsítését fogia jelenteni. 

— Köszönetnyilvánítás. Az MNDSz 
uisomtogyüelepl szervezete ezúton fc-
jeri ki köszönetét Soos Lajos pap-
lankészítőnek' a bölcsőde részér?, ké-
szített paplanokért. 

— A Munkás Kullarszövets'ég össz-
vezelőségi újjászervező ülése január 
13-án délután 5 órakor Kálvária-utca 
10. sz. afatt, á szakszervezeti'titkár-
ság termében. A rendkívüli fontos-
ságú tárgysorozatra valp tekintettel 
vezetőségi tagok megjelenése feltét-
lenül kötelező. Az üzemek és párt-
szervezetek kulturvezetöit, mint meg-
figyelőket szívesen látjuk. 

S Z Í N H Á Z • M n V E S T E T 

Uj Cinba Panna svülefetl 
Gyönyörű műsorral lép a közönség 

elé a magyar i f jú hegedűs gárda ra-
gyogó tehetsége. Cserfalvi Eliz, aki 
Höndel, Bach, Debussy, Ravel, Paga-, 
nini müvekkel fogja bebizonyítani, 
hogy a genfi győzelem méltó kezekbe 
került. Mindenele fölött áll lobogó tü-
zes játéka, amelynek hallatára nem 
tudunk az érzéstől szabadulni, hogy 
benne uj Cinka Panna, született, aki 
megszállottja a hegedűnek. Lenyűgöző 
és telkesitő erejével'a zene bűvös ha-
talmába keríti Cserfalvi a közönségét, 
amely mindenütt tombolva ünnepli. 

Hegedüestjének zongonaikisérője a 
hírneves Hajdú István zongoraművész. 
A hideg időjárásra való tekintettel a 
hétfői hangversenyre a Tisza nagyter-
mének* fűtését már szombaton kezdik 
meg. 

— A Kamara eredményes ak-
ciója az üzleti könyvek és könyvelési 
szabad ivek illetékátalánya ügyében. 
A Kamara az érdekelt kereskedők" és 
iparosok kérésére előterjesztésssl for-
dült a pénzügyminiszterhez, melyben 
azt kérte, hogy az 1945. év és az 194C. 
óv első felére kimutatott üzleti köny-
vek s könyvelési szabadivek illetékáta-
lányhátralékokait ne számítsák év^ 1000 
forintban és ne számítsanak ezután ha-
vi 10 százalékos késedelmi kamatot, 
hanem a forintvaluta bevezetése előtti 
időben nyilvántartott' illetékátalány-
hátnalékokat számítsák át forintérték-
re, 2 millió adópengő egyenlő 1 forint 
értékben és az igy adódó hátralékot 
forintértékben hajtsál: be, mig 1940 má-
sodik felére a rendelet szerinti 500 fo-
rintot fizessék be az átalányozottak. A 
pénzügyminiszter most válaszolt a ka-
mara előterjesztésére és ugy rendelke-
zett, hogy az 1945 évben és 1946. év első 
felében esedékessé vált és hátralékos 
átalányilletéket forintértékre kell át-
számítani, 2"millió adópengő. egyenlő 1 
forlnb értékben ós az igy adódó F f o -
rinton aluli illetékhátralékot törölni 
kell, csal: az 1 forintot meghaladó ille-
tékhátralékot kall behajtani. Az 1946. 
év második felére fizetendő átalányil-
letéket be kell fizetni. A pénzügymi-
nisztérium igy teljes* egészében teljesí-
tette az érdekeltség kívánságát. 

x Házasság. Kovács Bözsike es 
Márzsa János (Szeged) január 4-én 
Budapesten házasságot kötöttik. 

SPORT 

Fájdalomtól megtört szivvel 
tudatjuk, hogy a legjobb férj, 
apa és nagyapa 

Széli Simon Imre 
folyó hó 10-én 68 éves korában 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
' Temetése folyó hó 12-én dók 
után 2 órakor a1 Gyevi-temető 
halottasházából. 

Engesztelő szentmiseáldozat ja-
nuár 14-én 8 órakor az ósomo-
gyitelepi templomban lesz meg-
tartva. 

Emléked örökké élni fog kö-
zöttünk! 

a Gyászoló család. 

A magyar játékosokat la 
kihívtak a párisi nemzetközi 

teniszversenyre 
(Budapest, január 11.) Január 8 és 

február 2-ika közötti időben Párásban 
rendezendő nemzetközi teniszverseny-
re, • amelyei} francia, belga és olasz ver-
senyzők vesznek részt, a francia te-
niszszövetség meghívása- megérkezett a 
magyar Asbóth és Szigeti -Ottó részére 
is. 

Az Újpest labdarugó csapata csü-
törtökön behajózott Genovában és va-
lószínűleg kedden érkezik Istanbulba, 
ahol szerdán- kerül sor az-első törökor-
szági mérkőzésre. 

Leket, hogy márciusi a 
hasznalisató lesz 

a'róknsi tornacsarnok 
Legutóbb beszélgettünk a SzEAC 

-egyik vezetőjévé, Thékes Lászlóval, 
aki elmondta, hogy egyesülete rövid 
időn belül 12 ezer forint segélyt kap 
a kultuszminisztériumtól. Amennyiben, 
ez a segély hamarosan befut, ugy a 
vezetőség azonnal hozzákezd a rókusi 
tornacsarnok helyreállítási munkála-
taihoz és a tervek szerint márciusban 
sportolási ' lehetőséghez juthatnak 
ilyenformán a SzEAC versenyzői mel-
lett a többi sportegyesületeit is. 

A jégkorongozók vasárnap délelőtt 
a Postás csapatával mérkőznek meg az 
Ady-téren. A jövő vasárnap pedig a 
budapesti Postások látogatnak el Sze-
gedre. A fővárosi jégkorongcsapat va-
lószínűleg körmérkőzésen- játszik a sze-
gedi együttesek ellen. 

A mai sportgyiilések műsora. Dél-
előtt 9 órákor: a. Délkerületi Kosárlab-. 
da Szövetség tisztújító közgyűlése a 
Postaigazgatóság épületében. — Fél I I 
órakor: a SzAK választmányi ülése a 
Kárász-utcai klubhelyiségben. — Dél-
után 4 órakor: az SzMTE ifjúsági játé-
kosainak értekezlete, majd 6 órakor 
az úszószakosztályi ülés a Jernei-ház-
ban (Varga-sörszanatórium felett). 

S A K K 
Royatvezető: BENKö PÁL. 

Világos: Kh8, Ba2. 
Sötét; Kgi,.gy:g7, h5. 

Világos indul és nyer! 
Következő játszmánkban az elhunyt 

viMgbajnok mélyenszántó stratégiájá-
val, valamint kombinatív erejével is-
merkedhetünk meg. ' 

8. sz. Vezérindiai- védelem. 
Világos: Aijechin, Sötéí: Bogoljubow. 

Triberg 1921. 
l.,d4,Hf6 2.,Hf3,e6 3.,c4,b6 4.,@3, 

Fb7 5., Fg-2, c5 (Talán játszható, de nem 
a gyöngébb számára az erősebbel szem-
ben. A világbajnok klasszikus egysze-
rűséggel használja ki a szöveglépésből 
származó gyengeségeket) 6.,de:!, Fc5: 
7., 0-0, 0-0 8.,Hc3,d5 9.,Hd4,Fd4: (9 
Hcfl jöbb, de az sem kielégítő.) 10., 
Vd4:,Hc6 11., Vh4,dc: (Sötét-védekezé-
se erre a lépésre volt felépítve; arra 
számítva, hogy a vezér visszaüt c4-re 
és akkor Ha5 nagyjából kiegyenlít. De 
Aijechin nem vesztegeti az időt.) 12., 
Bdl, Vc8 13.,Fg5!,Hd5 14„Hd5:,ed; 15., 
Bd5:!l, Hb4 16.,Fe4ü (Ez a lépés önma-
gában is csodálatra méltó, de az elő-
készítés és a lebonyolítás tükrében, 
'mint annak gyújtópontja, valósággal 
elragadó. Csalt legelsőrendű lángelme 
képss a bonyodalmakra Ilyen egysze-
rűséget, az egyszerűségbe ekkora bo-
nyodalmat vinni.) . . . f5 (Jobb nincs! 
h6-ra F;h6, g6-ra Ff6 dönt. A többi 
csak technikai dolga, de — aijechin! 
technikáé.) 17,F:f5! B:f5 18., Bd8,V:d8 
19., F;d8, Bc8 20.,Bdl,Bf7 21., Vg4, Hd3 
22.,ed;,Bd8: 23.,d:c, BdfS 24., f4, Be7 
25.,Kf2,h6 26., Bel, Fc8 27., Vf», Bef7 
2«.,Vd5,g5 29., Be7, g;f 30., gf: sötét 
végre feladta-. 

MEGFEJTÉSEK: 5. sz. játszma: 9., 
Vd8 +! ! Kd8; 10., Fg5+ Kc7 11., FdS 
matt. 

5. sz. hadállás: 1., Kd6!, Kd4 2,Kc6! 
Ke3 3.,Kd5,b3 A., Ke4, b2 "5., Fa2 és 
döntetlen. 

HIREK: Szeged város csapatbajnok-
ságának VI. fordulója ma délelőtt 9 
órakor a Gázgyár fűtött kultúrtermé-
ben lesz megtartva. . » -

— Kulturelőadás. Az MKP Bel-
város II. pártszervezete Kárász-utca 6. 
szám'alatt ma, vasárnap délután 5 órai 
kezdettel kultureloadást tart, melyre 
mindenkit szívesen lát a vezetőség. El-
sőrendű zene, fűtött terem, meleg büfíé. 
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Vasárnap, január 12-,én . délelőtt 9 
Órakor az összes üzemi és kerületi szer-
vezetek titkárainak értekezlete Arany 
János-utca 2. szám alatt. Megjelenés 
kötelező. - . 

Szakszenyezefihipek 
A gépjárművezetők szakszervezeté 

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

A házfelügyelők szakszervezete ja-
nuár 12-én, vasárnap délután "12 
órakor vezetőségi ülést tart a szak-
szerve zeti s zé kh á zb a n, 

A .mérnökök és technikusok szák-
szervezetének vezetősége kéri az ál-
lásnélküli tagjait, hogy nyilvántartás 
végett a , szakszervezeti helyisegünk-
ben (Valéria-tér 10.)- jelentkezzenek 
pénteken 4—6-ig, vasárnap 10- 12 óra 
kőzött —" egyben kérjük azon tago-
kat, akik' a'z- uj' végleges igazolványu-
kat még nem váltották ki, még a hó 
folyamán váltsák ki, ellenkező eset-
ben kénytelenek leszünk a könyvét a 
központnak visszaküldeni és az illetői 
a tagok sorából törölni. 

A bőripari munkások szakszerve-
zete január 13-án, hétfőn délután 4 
őrakor vezetőségi ülést fart a szak-
szervezeti székházban. 

Az édesipari munkásolr szakszerve-
zete január 14-én, kCdden délután 3 
őrakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 
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VASÁRNAP, 1Ü47 JANUÁR 12/ 

A z u j föltíhözjuttatottak Nagyszeged területi nagygyűlést 
tart;.nak .január 19-én Szegedm, délelőtt 9 órakor a Szabad Szakszervezetek 

Székházában Kálvária-utca 1-0 szám -alatt. 
NAPIREND: - . 

Budapestiről az UFOSz központból jö.n.le előadó. 
Beszámoló helyi munkálatokról. 
Vezetőségválasztás. - | 
Vita,- indítványok. . 

TARKA-EST* 
a Munkás Kulturszövetség rendezésé-
ben 12-én, vasárnap délután 5 órai kez-
dett et a szakszervezeti székházban (Kál-
vária-ütea 10): A szegedi Kendcrfonó-
gyár kulturgárdájának vendégszereplé-

sében. Fűtött terem. 

Vasárnap, január 12. 
7 : Reggeli Zcns.: Közben: Naptár. 8: 

Hirek. 8.2Ö: Operakórusok. 8.30: Orgo-
najáték. 9: Római katolikus vallásos 
félóra a Stúdióból. 9.S0: Evangélikus 
vallásos félóra & Stúdióból. 10: Unitá-
rius istentisztelet közvetítése. 11: A 
Székesfővárosi Zenekar hangversenye. 
Közben: Hirek. Anyák 5 perce. Köz-
ben; 12: Déli harangszó. Hirek. 12.15: 
Anyák 5 perce. - Hangverseny után kb.: 
13.30: Megemlékezés Kosztolányi Dezső-
ről. 14: Hirek. 14.10: Művészlemezek. 
15: Az. elbeszélés magyar mesterei. 15.20 
Rátkai Vera zongorázik. 15.45: Róma 
kútjai. 16: Géczy Dömötör magyar nó-
tákat énekel! 17: Hirek. 17.10: Á Rádió 
irodalmi folyóirata. 18: Hanglemez. 18 
óra 10: Török Sándor vasárnapi beszél-' 
getése. 18.30: Zenés részletek. 20: Hi-
rek. Sporthírek. 20.20: „Ferencvárosi 
séta". 21: A Rádió hangja. 21.10: De-
bussy; Ibéria. Szvit. Hanglemez. 21.30: 
Rádióankét. 21.50: Hirek és krónika 
oroszul. 22: Hirek. Sporthírek. 22.25: 
Mit hallunk holnap? 22.30; Szórakozta-
tó muzsika. 23.30: Rácz György lemez 
antiquáriuma. 0.10: Hírek és krónika 
franciául. 0.20: Hirek és krónika ango-
lul. 

Budapest 11. 
10: Háföm óra muzsika 17: Kazal 

László énekel. 18: Hirek. 18.05: Falurá-
dió. 19: Zenekari művek. 20.30: Könyv-
szemle. 21.15: Mindszenthy István éne-
kel. 22.15: Hanglemezek. 

Közellátás! k&zfsményeit 
ZSIRADÉK KIOSZTÁS. A zsiradék 

ijegy 5. számú szelvényére 20 dkg zsír 
vagy 24 dekái zsirszalonna vásárolható 
a husiparosoknál. Polgármester. 

A LÖTT NYUL és nyulbőr legmaga. 
sabb ára januá? 10-től: 

Term. ár Fogy. ár 
k i l ó n kii n'it 

Lőtt nyul 2.— • 3.—• 
Lőtt nyul Budapestre 

-hűtőházba száll. . 2.75 
Nyúlhús egészben (nyúz-

va fej, láb, bél nélkül) 3.50 
nyulgerinc és comb 4.50 
nyul eleje 1.80 
Az árak a forgalmi és fogyasztási adót 
magukban foglalják. 

Nyers mezei és házi nyulbőr ára.-
Ipari átadási Ara 
fcldolg. u. telep h. 

Mezei nyulbőr 
Séli-db-kint 3.20 3.50 
őszi db-kint 1.60 1.80 
nyári db-kint 0.80 0.90 

Házi nyulbőr: 
szücsáru kg-kint 7.— 10.40 
timáráru kg-kint 4— 5,90 
nyírásra való kg-kint 2.50 3.75 

Polgármester 

Éiaiaios mimmé&m 
Arvc.é-i hirdetmény. Szeged város 

Árverési Csarnoka január 17-én üei-
tuáa 4 órakor — önkéntes — ár-
verést tart Nádor-utea 2. szám a Jatt 
a Városi Zálogház hivatalos helyi-
ségében. Árverésre tárgyakat a Zá-
logház a hivatalos órák alatt'S—2-ig 
vesz át a vezetőség. 

Hirdetmény. Felhívom az érdekeite-
ket, hogy 8 napon belül a városi 
mérnöki hivatal. 8. számú -Szobában 
jelentsék l5e az eddig még helyre 
nem ^állított tciőkáiokat. A h ku'ió-
kedvezmény elnyerése érdekében a 
háborús épületkárok összeírásai a ki-
adott kormányrendelet a mérnöki hi-
vatal hirdetőtábláján bérház 11. em. 
megtekinthető. Dénes polgármester. 

iíIRDETMENY. a közforgalmú mér-
tékék és mérőeszközök hitelesítését Sze-
ged városban lakó mértéket- használó 
feléi részére január 7-től M-ig és 20-tói 
25-ig végzi a- hivatali helyiségébon Tá-
bór-utcái 2.'szám alatt á Magyár Mér-
tékhitelesítő Hivatal: Ezen időtartam 
alatt Szeged város I. kerületében lakó 
A-tól O betűiig kezdődő nevüek tartoz-
nak mértéklpteíesitési. kötelezettségük-
nek eleget tenni. Január 12;től 19-ig 
végzik .a pótfeéi'tékhitelesitést az 1946. 
évről' elmaradt felek részére. 

HIRDETMÉNY. A Szegedi Föld-
igénylő Bizottság felhívja az alsóvárosi 
tartalékföldek azon bérlőit, akik bér-
szerződésüket az, 1946—42.- gazdasági 
évre meg nem kötöttek, bérszerződésük 
megkötése végett január I3rán á Föld-
igénylő' Bizottság hivatalos helyiségé-
bén: • (Széchényi-tér 4y földszint 8) dél-
előtt 9 órakor jelenjenek' meg.' A szer-
ződés megkötésekor az évi bér 25. szá-
zaléka, valamint szerződési dij címén 4 
százaléka a helyszínen tr/.onnal lefize-
tendő. A múlt évi' bér befizetéséhez 
szolag.0 hivatalos nyugtát mindenki 
hozza magával. A Szegedi 'földigénylő 
Bizottság. 

iíIRDETMÉNY. Az Ö.rsaágos" Föld-
birtokrendező Tanács, ismerve . a fizi-
kai és szellemi munkások, nehéz gazda-
sági és szociális helyzetét, elrendelte, 
hogy a volt gazdasági cselédek, nincs-
telen mezőgazdasági munkások, vagyon-
talan ipari és szellemi munkások ré-
szére, a tényleges teljesítő képesig, va-
gyoni és kereseti viszonyaik eseten-
kinti gondos megvizsgálása- alapján 
1947 július 1-nél nem hosszabb időre 
részletfizetési kedvezmény,"* indokolt 
esetben fizetési halasztás engedélyez-
het® A fizetési kedvezmény iránt egyé. 
nenként, esetleg csoportosan folyamo-
dók kérelmeiket legkésőbb 1947.február 
28-ig nyújtsák be, a szegedi tárgyaló ta-
nácshoz (törvényszéki épület, Széchenyi-
tér 4.). A kérelmeket Szeged váras I. 
fokú közigazgatási hatósagával igazol-
tatni kell. A fizetési kedvezmény meg-
adható, a fenti kategóriákba nem tar-
tozó azon házhelyigénylöknek is. akik 
bármilyen közszolgáltatásból (beszol-
gáltatás, jóvátétel, stb.) származó köve-
teléseiket 1946 december l-ig niein káp-
ták meg és ezért nem tudtak eleget 
tenni fizetési kötelezettségeiknek. Sze-
gedi Földhivatal. 

NÁDÁRVERÉS. A Szegedi Földhi-
vatal közhírré teszi, hogy a Kecskéste-
iep mellett elterülő gödrös terület 1946 
évi nádterméséd talpon, 1947 január 
16-án délelőtt 10 órakor a helyszínien 
nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek a Földhivatal eladja. 

Szegedi Földhivatal. 
Hirdetmény. A Szegedi Földigénylő 

Bizottság'felhívja a szentmihálytcleki 
tartalékföldek azon bérlőit, kik bér-
szerződésüket 1946-47. gazdasági 
évre- még nem kötöttek meg bérszer-
ződésük megkötése végett január 
17-én, pétiteken délelőtt 10 órakor a 
Szegedi Földigénylő Bizottság hiva-

talos helyiségében (Széchenytttér 4. 
földszint 8. sz.) jelenjenek meg. A 
szerződés megkötésekor az évi bér 
25 százaléka, valamint szerződési dij 
cimén 4 százaléka azonnal lefizeten-
dő; A múlt év bérlete befizetését 
igazoló hivatafbs igazolást mindenki 
hozza magával. Szeged, 1947. január 
10. A Szegedi Földigénylő Bizottság-

Csiilárüveggfe érdiek! 
Hiányos esi la.ját ujjáv- S/-.olja 

DEUT5CH ALBERT M i . 
viliijmossagi VR Í , I ) « Í , 

K á r&si - u i c a 7," 

Uj g y á i l r á d i ó k v l í l e s j o s : e s i s s -
jaisssi Is n á g y v á i s s a í é k 5 a n 

Calcutta, csokoládé 
íegoiesobban bö választékban kicsinyben 

és nagyban 

oukorkanagykereskedőnél Tisza Lajos, 
körút 48. telefon 2—45. 

O H I R D E T E S E 

KÉTSZOBÁS, fürdőszobás földszinti 
lakásom elcserélném emeleti 2 vagy 3 
Szobásra. „Havi 55" jeligére. 

BELVÁROSI kétszoba-konyhás laká-
somat elcserélném móravárosi hason-
lóval. Cim a kiadóban. 

EGYSZOBÁS Világos, száraz lakáso-
mat átadnám^,,Víz, villany var." jel 
igére. . 

SZERÉNYEN berendezett szoba 
konyhás lakás sürgősen lakással együtt 
eladó. -Cim a kiadóban. 

F O G L A L K O Z Á S 

CIPÖTALPALÁST 15 forintért vál-
lalorri.'Megyesi cipész, BerliniJerfc. 24. 

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. 

HŐ és Sárcipő-szakszerű" javítása 
Bolgár • gumijavító üzem.- Kossuth La-
jos-sugárut 29. . . . 

EEJÁRÓNÖT felveszek. Tiszti La-
jos-körut 63. 

ALKALMI muzsikálást r helyben;, 
vidékekre is kombinált- zenekarommal 
vállalok.- Felsőváros, Gál-u. 17... . . 

INTELLIGENS fi a "a!, leányt kere-
sek 4 éves kisíeányhbz délutánra. Bach) 
Feketesas-utca 22. - , . 

;FEHÉRNEMÜVARRÓNÖ . .házakhoz 
ajánlkozik. '„20 éves "gyakorlat" jel-
igéréi ' " ' "* ' " ~ . " ' 

TANULÓ' és kifutófiú felvétetik Báré 
dőczky áranyhiüves, Csekonlcs-u, - 3. - " 

SOK ' é v i éy.akor lattal rendéikező. 
mérlegképes könyvelő órakönyvelést, 
vállal. Cim megtudható a Tip-Tóp áru-
házban. Püspökbazár épület. 

BÉJÁRÖ mindenes ázönnálrá felvé-
tetik. Szent Miklóste." 5/0.-

ÉLÖ és "Vágott baromfi, élelmiszer:, 
kereskedéshez és szállításhoz közremű-
ködő pénzestársat. keresek. . „Megbízha-
tó". jeligére. 

A D Á S - V É T E L 

33-as bőrtalpú uj halina-csizma ol-
csón eladó. Megyesi cipész, Berlini-
körut 24. 

SZUPER rádiók leszállított áron, 
2+ l-es már 80 forinttól, Amatőrbolt, 
t>áni-u. 

60 mázsa kévés here eladó. Sándor-
falva, Rákóezi-ui 11. Kocsis József. 

BÉLYEGGYUJTEMENYT, tömerW 
lyeget veszek. 'Árjegyzék ii k±r».katb«.« 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 16, fog® 
dalmi templomnál. 

BÚTOR, .hálószobákban nagy válasz-
ték. Spitzer Sándor asztalosmesternél 
Margit-utca 1?. 

24 fakkos emeletes nyulketrec 6 da-
rab angjóra nyúllal eladó. Kisternplom-
lanya, Rákosl-u. 46. 

LAUBERGER és Gloss gyártmányú 
kereszthúros rövid hárompedálos zon-
gora, azonkívül egy porszívó és parket-
keféiő gép eladó. Tisza Lajos-körut 33, 
II, 6. 

NŐI kerékpárt veszek jó állapot-
ban. Klauzál-tér 3. 

UJ HÁZ gazdasági épületekkel eladó, 
Somogyitelep XII, 752, 

SINGER mindent varró férfivarró-
gép olcsón eladó. Petőfi suig'órut .15, Be-
lő vaiék. 

ELADÓ egy Kalór-kályha, sparherdt, 
külső ajtó, sakk-készlet, Teréz-u. 7. 

200 Kg-os'rnázsa sulyokkal eladó. 
Sa.jks-utca la, fpdrászüzlet. 

RÁDIÓK 2+l-esek, 3 +l-esek alkal-
mi" ároni kaphatók. Rá^ióüzlet, Szenthá-
romság-utcai 15. 

JÓMINÖSÉGÜ „Adria" varrógép el-
adó. Csongrádi-sugárut 2/b. 

SZEKRÉNY, ágy, tükör,- asztal eladó, 
dr. Boros József-utca 24. 

5 darab süldő egy fiakker eladó. 
Ugyanott fahordast és fuvarozást vál-
lalok. Szatymaz-u. 45. 

EGY darab Salgótarjáni lóettő aknás 
príma kályha azonnal eladó. Oroszlán-
utca 6. (Aranyhal v.) 

UJ szép borovai hálószoba 1800 fo-
rintért eladó. Garantált 'munka. Csába-
litca 36.; űzlek 

ELADÓ kisfias tehén, 5 hónapos ma-
lacok, fúrógép, kohó és egyéb lakatos-
szerszám. Holló-u. 7. 

Kokszós és .szenes kályha eladó. 
Brüsszeli-körűt Í3 -

ÜZL^AJTÖT , 'jó állapotban levőt, 
kétszárnyasat, vasredőnriyel, megvétel-
re keresek. Levelet á kiadóba. 

EGY jókarban levő varrógép <fcs egy 
kályha, eladó. Petőfi Sándor-sugár ut 
85 szám. 
• BŐRKABÁT keveset használt, fél-
hosszú, középtermétre eladó. Hajós-u. 
21 szárrí. 

ANTIK sublód jutányosán eladó. Szi-
veSség-bőí: Wiesner bútorüzlet" Klauzál-
tér 1. , 
. -ELADÓ fekete férftruhák, női, lány-
Ica, fiu téMkábátpk. Szivárvány-u, 50. 

SZÉP, metszett .állótükör 15Öx8Ó, fe-
hér 'állványon eladó. Terényinó, Kálvá-
ria-sor 10 IH. 9. Tzti. 3—5-Lg. 

EGY 6 darabból álló modem kony-
habútor eladó. Deák Ferene-uica 8/b. 
festőműhely. 

EGY pult, két stelázsi olcsón eladó. 
Szatymázi-utca 31. Kovács .vendéglő. 

1 könnyű szánkó eladó.-Tápé, Dózsá-
it. .139. 

„ELADÓ Bocskay-télikabát, fekete 
magyaros ksbát, nadrág. Boldogasszony 
sugárut 14. Tóthnál. 

ZONGORÁT, orgonát, harmónluc 
tökéletesen hangol, Javít, karban 
Rákovszky, a Nemzett Színház h*r 
lója. Somogyi-utca 23, I. emelet l. 

GRAFÓLŐGUS, a Iéleklátó csoda 
mindent megmond. Távollévő szemé* 
lyékről is. 10—12 és 2—6-ig. Vasárnap 
is. Kölcsey-utca 10.„ 

SZÉP menyasszonyi ruha .fátyollal 
kölcsöiivehetö. Piroská fűzőszalon, Ilid-
utcai 1. 

JELENTKEZZEN az illető úr, aki 
társnak jelentkezett mult hó elején és 
akinek azt mondták:. késő, elmentem 
vásárolni. Cim a kiadóba: 

SAJÁT otthonukban ds fényképezi 
Szabadi fényképész, Tisza Lajos-körut; 
19 szám. 

HJJSZ forint jutalom pénteken a 
Széchenyi moziban elveszett balkezes 
keztyücrt. Buspáter-utca 15. 

ELADŐ ingatlanét és vételi «zán$!» 
kát Jelenítse be a Halász Ingatlaniroda 
lak (Klauzál-tér 0.) úgyszintén a buta* 

rozott szobáját és lakásbérleti szándé-
kát le. 

Felelős szerkesztő: GÁRDÓS SÁNDO® 
Felelős kiadó: KONCZ I,ÁSZLÓ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőság; Jókai-utca 4. 
Telefon: 403 és 103, nyomdai szerkes*. 

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

Telefon; 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA 


