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Edd'g és ne iovább! 
Révai József: 

„ H a a Kisgazdapárt nem okul a történtekem 
kénytelenek leszünk más eszközökhöz folyamodni" 

(Pécs, január 14.) A Kommunista 
•Párt pécsi1 szervezete a Pccsi Nem-
teli. Színházban nagygyűlést tartóit, 
•melyen Révai József, a Kommunista 

Párt politikai bizottságának tagja, a 
Szabad Nép főszerkesztője, nagy be-
szédet mondott. 

Révai bevezetőjében utalt arra, 
aincs itt az ideje annak, hogy az űze-
tni bizottsági választásokkal kapcso-
latosan a két munkáspárt: egymás 
elten harcoljon, inert ez veszélyez-
tetné a munkásegységet, amire pedig 
nagyobb szükség van, minit bármikor 
volt. Ismertette ezután azt a határo-
zatot, amely szerint az üzemi bizott-
sági választásokat a reakció elleni 
küzdelem érdekében elhalasztják. E 
határozat — mondotta — keresztül-
húzta azok számításait, akik éppen 
most akarták megtörni a munkásegy-
?éget. Ennek a határozatnak hátteré-
ben az a felismerés áll, hqgy most, 

talmikor, hála a demokratikus rendőr-
régliek és Rajk László belügyminisz-
ter éberségének, sikerült felfedezni 
a földalatti mozgalmat, a magyar 
munkásságnak egyesítem kell erőit. 
Ebben az összeesküvésben részes a 

' réiinokrai ikus koalíció legnagyobb 
pártjának jobbszárnya. Mosft m>eg-
níöndhafjuk: Eddig ős ne tovább! 

A Kisgazdapárt több mint fél esz-
tendeje az arányosítást követeli min-
den. vonalon, A mi válaszunk az volt, 
hogy tisztítsa meg előbb sorait a 
jobboldali elemektől, akkor majd be-
szélhetünk arányosításról. Az arányo-
sítás követelésé "most, az összeesküvés 
leleplezése után lekerült a napirend-
ről- Hogyha kei!, harcba fogjuk hívni 
a dolgozó népet- Ha a Kisgazdapárt 
ebből, ami történt nem tanul és nem 
vonja le a következtetéseket, akkor 
kénytelenek leszünk más eszközökhöz 
folyamodni-. A mi pártunk és a szó-
nál demokrata testvérpárt el van szán-
va arra, hogy tiszta vizet önt a po-
hárba. . ' . i i .. " ( • 

Révai ezután szolt a Kommunista 
" Pártnak az újjáépítésben elért hatal-
mas eredményeiről. Lelkes taps köz-
Len jelentette be, hogy a bányaműn, 

tótasnk tegnapelőtt elérték a napi 2765 
vagonos iti teljssitményrekordot. Is-
mertette ezután az MKP három éves 
ijen/ét. A mi pártunk — mondotta — 
egyetlen a politikai pártok közül, 
amely egységes és szilárd, mint a kő-
szikla. Nálunk nincs válság, tudjuk, 
Itegy a reakcióval le kell számolnunk 
és akkor velünk tesznek a magyar 
dolgozók is. 

A nagy tapssal fogadott beszéd 
után ltkü Pál; a Kommunista Párt 
pécsi szervezetének titkára határozati 
javaslatot olvasott fel. Eszerint Pécs 
és Pécs-bányavidék dolgozói felhábo. 
tödással értesültek a köztársaság el-
leni összeesküvésről és arról, hogy 

ebben az összeesküvésben a vezető-
szerepet játszó kisgazdapárti képvi-
selők is résztvettek. Pécs dolgozói 
megkövetelik, begy példásan büntes-

sék meg íaz árulókat. A határozati ja-
vaslatot a nagygyűlés egyhangúan el-
fogadta. 

A fasiszta összeesküvők befolyására 
mentették fel a kunmadarasi gyilkosokat 

Felfii kell vizsgilai A Sarlós-tanács valamennyi ítéletét 

Ujabb kiagaadap&rti képviselők nevei szerepelnek 
a fasiszta összeesküvők névsorán 

(Budapest, január 14.) A belügy-
uríniszlérium áltat kiadott második 
hivatalos jelentés a fasiszta összees-
küvésről megállapította, hqgy a hetes 
bizottságnak sikerült az egyik NOT-
tanácsot a trégi, közösségi tagokon ke-
resztül befolyásolnia és több esetben 
•elérnie azt, hogy a háborús bűnösök 
büntetését enyhítsék, vagy felmentő 
íteletet hozzanak. 

Budapesti lap jelentés beszámol, 
hqgy az államvédelmi osztály dr. 
Sárkány László NOT c biirót, a Sar. 
lós.tanács egyik tagját az összeeskü-
véssel kapcsolatban letartóztatta. Dr. 
Sarkány Lászlót a Kisgazdapárt dele-
gáltá a Sarlós-tanácsba. Köztudomá-
sú, hogy a Sarlós-tanács volt az, 
amely a Eojta-tamks mellett a legje. 
ten'.ősebb íeltebbesrési ügyekben ho-
zott ítéletet. Többek között cz a ta-
nács itélt jogerősen a kunmadarasi 
pogrom vádlottal ügyében, Az első-
fokú ítéletet a NOT " egészen érthé-
tcileu indokolással enyhítette. A sajtó 
akkor hosszú időn keresztül foglal-
kozott a külföldön is feltűnést keltő 
enyhe itátettei, amelyre csak most 
kaptunk magyarázatot. Nyílt titok, 
hogy a uépbirósásg és a NOT ta-
nácskozásai a munkáspárti és a pol-
gári pártok által' képviselt küldöttek 
felfogása a fasiszták bűnössége tekin-
tetében nem fedi egymást. Ha hozzá-
vesszük ehhez azt a budapesti lap-
jeteniiésből érkező értesülésünket, 
hogv dr. Sarlós Márton a NOT-
tanács kommunista elnöke különvéle-
ményt jelentett be a népbiráskodás 
szellemét megcsúfoló ítélet elten, ak-
kor világosan áll előttünk a rejtély 
megoldása. A munkáspárti birák a 
szavazásnál iiyilvávalóan kisebbség-
ben maradtak, a »Hetcs bizottság? 
által irányított dr. Sárkány Lás/Jó 
által befolyásolt polgárt birák szava-
zataival Szemben. Tekintettel arra, 
hogy kiderült a felháborító kunmada-
rasa iíétet politikai háttere, az igaz-
sáiügyi hatóságoknak most már való-
szín üteg módjukban lesz a népbirás-
kodás e szégyenletes ítéletének felül-
vizsgálását elrendelni. 

Amint az előrelátható volt, it fa-
siszta összeesküvés bubámat átcsap-
tak a politika,! étet területére is. A 
nyomozás során olyan adatok kerül-

nek nyilvánosságra, amelyek mind azt 
bizonyítják, hogy az összeesküvők 
mélyen beférkőztek a koalíció legna-
gyobb pártjába és ez a tény állás-
foglalásra kell, hqgy késztesse a 
koalíció minden pártját, 

A fasiszta összeesküvés politikai 
háttorének megtárgyalására pártközi 
értekezlet gyüit össze Tildy Zoltán 
köztársaság® elnöknél. A pártközt ér-
tekezleten a Magyar Kommunista 
Pártot Rákosi Mátyás és Révai Jó-
zsef képviselte. A pártközi értekez-
leten Rajk László belügyminiszter re. 

feráiuma után a munkáspártok állás-
pontját S/akasits Árpád ismertette. 
Az összeesküvő nemzetgyűlési' képvi-
selők közül eddig csupán Saláta Kál-
mán neve szerepel a hivatalos jelen-
tésben. Budapesti lapértesülés sze-
rint az összeesküvésben dr. Hám Ti-
bor, Vattai László és Jaczkq Pá; 
kisgazdapárti nemzetgyűlési képvise-
lők is részt vettek. r 

A mnnkáiság megvédi 
a magyar demokráciát 

Jelentettük, hogy a két munkáspárt 
és a szakszervezeti tanács vezetőségé4 

nek együttes határozata értelmében 
elhalasztották, áz üzemi bizottsági vá-
lasztásokat. 

A szakszervezeti tanács tekintettel 
a belpolitikai helyzetre, ujabb vizsgá-
lat tárgyává tette az üzemi bizottsági 
választás kérdését cs'beható tanács-
kozás után ugy határozott, hq^yj_ a 
választásokat elhalasztja. Az elhalasz-
tásra legfőképen az adott okot, hogy 
az u'óbbi időben a demokrácia és a 
magyar köztársaság ellenségei -félre 
nem érthető magatartásukkal kísér-
lik megzavarni a magyar demokrácia 
fejlődéséf. 

A szervezett munkásság, el van 
szánva arra, hogy minden körülmé-
nyek között megvédi a magyar, de-
mokráciát és a magyár köztársaságot. 
A magyar szervezett munkásság leg-
fontosabb feladatául most azt tűzte 
ki, hogy készenlétbe helyezkedve, biz-
tosítsa a magyar demokrácia rendjét 
es ezért történt az üzemi bizottsági 
választások elhalasztása is. 

A z ujgazdák saját érdekeik védelmére 
alakitiák meg az UFOSz-t 

Miért van szükség a földhöz) altat ottak szervezkedésére 
(Szeged, január 14.) Talán sehol az 

országban nincs annyi panasz a föld-
osztással kapcsolatban, mint Szegedsu 
és 'kornyékén. Az uj földhözjutta tóttal: 
minden fórumot bejártak, hogy sérel-
meikre orvoslást találjanak. Igyekeze-
tük azonban hiábavaló volt. Az ön tu-
datosabb íöldhözjuttatottak felismer-
ték a bajok indító okait, melyek közt 
első helyen szerepei ujgazdáink szerve-
zetlensége. Enr.ek az igazságnak felis-
merése arra késztette az ujgazdákat, 
hogy vasárnapra összehívják Nagyszeged 
földhözjuttatott jait és megalakítsák szö-
vetségüket, az UFOSz-t. 

Az ujgazdák sérelmeivel kapcsola-
tosan szükségesnek tartjuk Röszke és 
Szentmihálytelek legfájóbb panaszalt 
felsorolni. Az ősz folyamán sz országos 
földbirtókrendező tanács részéről bi-
zottság járt a két faluban, hogy ellen-' 
őrizze a juttatásokat. Az ellenőrzés 
után a két falunak összesen 190 hold 
földet adtak, hogy két hét lefolyása 
alatt osszák szét a nincstelenek közt. 
A nincstelenek, akiknek eddig nem ju-
tott föld, bizottságot választottak Rész-
kén és "Szabályosan, közmegelégedésre 
kiosztották » földet. Az ujgazdák nem 
győztek hálálkodni a Magyar Kommu-
nista Pártnak, hogy kiharcolta részük-
re a földet. A megyei tanács azonban 
a jól végzett munkát felbontotta. Hat 
és félholdat vett el a megyei tanács a 
nincstelenektől házhelyek részére. Az 
országos tanács intencióival ez ellent-
mondásban van, mert a juttatott földet 
kizárólag mezőgazdasági célokra adta. 
Az MKP és az uj földhözjuHatottak 
mindent elkövetnek, hogy a megyei ta-
nács sérelmes határozatát változtassák, 
meg . • 

Szcntemhályteleken azonban még 
jobban elrontotta a megyei tarács ez 
uj juttatást. A szentmiháiytelekiek ia 
megalakították a nincstelenekből' a ta-
nácsot, hogy a földet kiosszák. Papdi 
Vince a megyei bizottság elnöke, aki 
egyúttal a szentmihályteleki földosztó 
bizottság tagja is, nem vette "tudomá-
sul a nincstelenek választását, hanem 
maga nevezett ki uj tanácstagokat az 
utótagos földosztásra, összehívták az 
érdekelteké^ és közölték velük a Papdi 
Vince által kinevezett bizottság hatá-
rozatait. Ezek közül különösen egy kei-
tett nagy felháborodást. Több szentmi-
hályteleki, család ugyanis Újszegeden 
béreit a múltban főidet. A földosztás-
kor azonban, miután szentmihály teleki 
illetőségűek voltak, Újszegeden nem 
részesültek juttatásban és odahaza is 
kimaradtak. Minden reményük meg 
volt a szerencsétleneknek, hogy az uj 
'juttatáskor kapnak földet. Ezzel szem 
ben az történt, hogy egyetlen érdekelt 
sem kapott közülük földet. Miután'ilyen 
formában felmerültek az ellentétek, a 
földet nem osztották ki és megkezdő-
dött az uj gazdasági év, igy Papdi Vin-
ce hibájából csak 1947 október elseje 
után lehet földet osztani. 

Az uj föidhözjuttatottak nem tájé-
kozottak, nem ismerik a rendelkezése-
ket és a földosztó bizottságokban, 'vala-
mint a megyei bizottságokban már nem 
biznak többé. Ezek a kirívó esetek te 
szik szükségessé és sürgetik Szegeden 
Is az UFOSz-t megalakítani. Hiszen ki-
zárólag ujgazdák a tagjai és maguk in-
tézik sorsukat. Minden vaWseinüsér 

érint január 19-én a szegedi alakuló 
nagygyűlésre minden falu kiküldi meg-
bízottait, hogy ez a nélkülözhetetlen 
szerv Szegeden is megalakuljon. 
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A hivatalos rendőri jelentés megáVapitfa: 

A Kisgazdapárt igenis nyerészkedett 
tagjai között kiosztott sdmennyiségen 

A szegedi Közellátási Hivatal nincs tisztában 
a hatásági árakkal? 

(Szeged, január 14.) A Kisgazdapárt 
szegedi szervezetének sópanamája ügyé-
ben beszámoltunk arról hogy hétfőn 
kihallgatták a rendőrségen a Kisgazda-
párt vezetőit és Fenyő Mátyást. A ki-
hallgatások során nem tisztázódott, hogy 
Fenyő avagy a párt feketézett-e. Meg-
írtuk, hogy hivatalos jelentést kedden 
adnak ki a rendőrségen. A hivatalos 
jelentés a következőképpen hangzik: 

A rendqrség bünügyi osztálya bizal-
mas bejelentés alapján nyomozást in 
dított a Kosgazdapárt és a Parasztszö 
vétség által tagjai részére megszerzett 
szabad só elosztásával kapcsolatos állí-
tólagos visszaélések tárgyában. Ennek 
a lényege az, hogy a szabadsót, melynek 
fogyasztói ára mázsánkint 240 forint, a 
Fenyő cég közvetítésével részben a kis-
kereskedelem kikapcsolásával mázsán -
kinti 224 forintos nagykereskedői ár 
helyett 240 forintos kiskereskedői áron 
hozták forgalomba/ A nyomozás meg-
állapította, hogy . a só beszerzési ára 
216 forint volt, melyben az összes ki-
adásokat hozzászámítva mázsánkint 10 
forintos kiadás járult, tehát a só az el-
adóknak 226 forintban volt. Ebből a 
sóból 2 vagont a Fenyő cég ugy mért 
ki, hogy a Kisgazdapártban és a Pa-
rasztszövetségben fizették ki a*vásár-
lók a só kilóját 2.40 forintos áron és 
utalvány ellenében Fenyőék szolgálta t-
ták ki az árul Három vagon sót pedig 
közös megegyezés alapján kiskereske-
dőknek adtak át 232 forintos mázsán-
kinti áron. Igy a són kilónkint 14, illct-
•re 8 fillér hasznuk volt. Az eladók az-
zal védekeznek, hogy a Magyar Köz-
lönybe® a szabad sónak csak a fogyasz-
tói 2.40 forintos ára van feltüntetve, 
ami meg. is felel a valóságnak. Azt ál-
lítják, hogy a 2.2.4-es nagykereskedői 
árról nem tudtak. Erről egyébként 
helybeli Közellátási Felügyelőség sem 
•tudott határozott felvilágosítást adni, 
nem tudták itt azt sem, hogy ezt az 
érát tudatták-e a nagykereskedőkkel 
'A bünügyi osztály a közellátásügyi mi-
mi sztóríum illetékes osztályát táviratban 
•kérte a vonatkozó rendelkezések köz 
lésére. 

Ettől függetlenül vizsgálat alá ve-
szik, hogy a 216 forintos beszerzési ál* 
meftett a 232, illetve 240 forintos el-
adási ár nem haladja-e meg a méltá-
nyos hasgnot, .továbbá azt Is, hogy a 
beszerzőknek jogúban volt-e a kiske-
reskedők kikapcsolása mellett 2.40 fo-
rintos kiskereskedői árakat felszámi 
tahi.:'-

" A 'hivatalos - jelentésből nyilvánva-
lóan kitűnik, hogy a Kisgazdapárt az 
öt vagon sót nyerészkedés céljából ho-
zatta Szegedre, mert egyrészt Fenyőtől 
felvett a párt 2000 forintot „elszámo-
lásra", másrészt 2 vagon sót. pedig- a 
nagykereskedőnél vettek át a. fogyasz-
tók 2.40 forintos kilónkinti áron. A ki-
lónkinti 2.40 forintot pedig nem Fenyő, 
hanem a párt vette fél és adott utal-
ványt a 'kifizetett sómennyiségről. 

A rendőrségen kedden egyébként 
Balogh közellátási s. felügyelőt is ki-
hallgatták arra vonatkozólag, hogy Fe-
nyő Mátyás már a mult év. augusztusá-
ban is tisztában volt azzal, hogy a só 
nagykereskedői eladási ára 2.24 forint. 
Nem csodálkozunk rajta, hogy Balogh 
közellátásügyi tisztviselő Pálfy György 
közellátásügyi kormánybiztos ur árnyé-
tót a háta mögött érezve, hirtelen, „nem 
emlékezett semmire". Annál jobban 

Mindenben a legfobfeai! 
Vágott baromfit, hájat, zsírt, tejtermé-
keket,, felvágottakat, káposztát, lekvárt, 

a legjobb békebeli kenyeret stb. 
VNGÁR ÉLELMISZERCSARNOKBAN 

Mikszáth Kálmán-utca 1 vásároljon. 

csodálkozunk azon, hogy a Közellátás-
ügyi Felügyelőségnek erre emlékeznie 
kellene abból az időből, amikor a vá-

ros részére érkezett sószállitmány és 
szállítmányt kisérő iratból világosan 
kitűnt, hogy a só s'ára mázsánWnt 216 
forint, nagykereskedői eladási ára pedig 
224 forint. 

Magunk részéiül a hivatalos jelen-
tésből nem látunk más tendenciát, mint 
azt, hogy a Kisgazdapárt minden sú-
lyának laibavetésével igyekszik „elken, 
ni" az ügyét. A közvélemény minden-
esetre nagy figyelemmel kiséri ezt az 
felkenési manővert és bizonyosan résen 
lesz, hogy a kisgazdapárti kiskirályok 
ne tudják fehérre mosni magutót. 

Gobbi Hilda, Hernádi Lajos, 
Várhonyi Zoltán és Tersánszky J. Jenő 

egy műsorban 

K O R Z O O 2 I T e £ f 

Ma indul a pompás magyar film 
nagyszerű szereposztásban! 

Harsányi Zsolt világhírű regénye 
filmenl 

MAGDOLNA 
Piri 

r Mária, Turay Ida, Va&znry 
Somlay, Sárdy, Bilicsy, Leho-

Árpád, Kamarás Gyula, Petro-
•s Szvetiszláv főszereplésével. 

•kok kezdete: fél 4, íregyíd 6 
és 7 órakor. 

(Szeged, január 14.) Az idény mű-
vészi eseményeiből jelentőségénél fog-
va kétségtelenül kiemelkedik a január 
16-án, szombaton rendezendő Szabad 
Nép irodalmi és müvészost. Ezen az 
esten a magyar művészeti élet néhány 
kiválósága nagy élményben részesíti a 
megjelenő hallgatóságot. Előre is meg 
lehet állapi tani, hogy Gobbi Hilda, Vár-
konyi Zoltán, Hernádi Lajos és Tersán-
szky J. Jenő szegedi vendégszereplése 
hatalmas - érdeklődő tömeget mozgat 
meg. 

A fővárosi vendégművészek műso-
rát ugy állitották össze, hogy az hiven 
kifejezi a Magyar Kommunista Párt 
központi lapjának kulturális és művészi 
célkitűzéseit. Áz a legfőbb elv, hogy 
ne csak szórakoztassunk, hanem nevel-
jünk, tanítsunk is, mindenképpen ér-
vényesülni fog. 

Tersánszky Józsi Jenő, ez a különös1 

egy egyedülálló iróegyéniség, a „Kakuk 
Marci" nagyhírű szerzője „Az ember-
evő" eimü frappáns novelláját mondja 
el, Gobbi Hilda, a Nemzeti Színház 
nagynevű művésznője, Várkonyi Zol-
tán, a Művész Színház igazgatója egy 
Ibsen-drámából ad elő jelénetet, majd 
Ady- ós József Attila-verseket szaval-
nak. Hernádi Lajos, a mai élő pianisták 
egyik legjobbja Beethoven, Chopin, Ko-
dály, Bartók és Liszt-müveket inter-
pretál. 

A Szabad Nép szombati irodalmi és 
müvéízestjére a Délmagyarorszég ki-
adóhivatala már megkezdte a jegyek 
árusítását és minden jel arra mutat, 
hogy az érdeklődés Szeged közössége 
részéről az eseményhez méltó módon 
nyilvánul meg. 

Fahéj 
helyett kivák 

„ F R E G 0 L 1 " 
helyett kiváló minőségű 

fahéjpótló 
nagykereskedőknek is ere-
deti gyári árban 

S Z E R E D A I - n á l 
Cserzy M.-u. 3. — Kárász-u, 10 

Tovább foiyik a vizsgálat 
az apagyilkos Rózsa Jázseí agyében 

A gyilkost átadták a szegedi államügyészségnek * 

(Szeged, január 14.) Jelentettük, 
hogy a rendőrség elfogta a Bábalce-
reszlnél történt titokzatos gyilkosság 
tettesét Rózsa József személyében. A 
holttest exhumáfásánál kiderült, hogy 
a halott Rózsa Illés, az elfogott Ró-
zsa József apja. A rendőrségen azóta 
folyik Rózsa József kihallgatása, aki 
hétfőn beismerte, hogy apjával együtt 
kocsin a . gyilkosság éjjelén kiment 
Bábakeresztie, ahol kukoricaszár! ra-
kott fel. Apjával már régen haragos 
viszonyban volt és ismét összeszólal-
koztak. A vita hevében, apjának több-
ször a fejére ütött, aki ^lesett. Ezután 
hiába szólítgatta apját az csak mor-

gott és nem • szállt fel a kocsira. Igy 
elhajtott és hazament. 

A bonctani intézetben kedden feje-
ződött be a holttest boncolása, amely 
kiderítette, hogy Rózsa Illésnek 18 
helyen el volt törve a bordáijaj. A 
holttest f ején sok csontig érő tompa 
tárgytól eredő ütést fedeztek fek 
Mindez azonban nem okozott azonnali 
halált. A halál oka esetleg fagyás is 
lehetett. A bonctani intézet tüzetesebb 
vizsgálatot ii+yíat, hogy kiderítse vé-
letlen baleset történt, vagy szándékos 
emberölés. Addig is Rózsa Józsefet 
átkísérik a szegedi államügyészségre. 

A Royal-szálló még a német beizállásolások 
diját is kéri a várostól 

A városi tartács ü lése 
(Szeged, január 14.) A város taná-

csának szokásos keddi ülésén. Somogyi 
Imre tanácsnok beterjesztette a fehér-
tói halgazdaság továbbfejlesztésének 
munkatervét, és előtárta. a tógazdaság 
t enyész halál 1 om ány ának beállításához 
szükséges költségvetést. Róna Béla elv-
társ, pénzügyi tanácsnok javaslatára 
ebben az ügyben ugy határoztak, hogy 
áz államtól kérnek erre a célra -tenyész-
het akat. Ennek fejében kötelezik magu-
kat, hogy bizonyos időn belül kétszeres 
mennyiségben szolgáltatják vissza ezt 
a halmennyiséget. 

Foglalkozott a tanács a Tatabányán 
dolgozó szegedi rohammunkások bead-
ványával is. A város felhívására je-
lentkezett önkéntes bányamunkások 
ugyanis a bányaigazgatóságtól még a 
mai napig sem kap'áh meg az Affért 
Szénmennyiséget és eddig a varos ré-
széről igért prémiumot sem tudták ne-
kik kiutalni. Ezért pénzsegély; kértek 
egyelőre, amig a szén mégis megérke-
zik. A városnak azonban jelenleg nincs 
módjában ezt a nagy Összeget kiutalni. 

Nagy meglepetést keltett Tápé köz-
ségnek az a bejelentése, hogy a város-
tól 40 ezer-forintért megvásárolt tápéi 
kompot nem tudják kifizetni, mert 
Csongrád vármegye ezt az összeget csak 
a jövő évi költségvetésbe vette fek 

Bakos Géza tanácsnok a tanyai la-
kosságnak azt a kérését terjesztette 
elő, hogy a kis-vasutat korábban indít-
sák délután vissza, mert az esti sötét-
ben az állomásokról csak nagy nehéz-
ségek árán kerülnek haza a tanyaiak. 
Ezt •a -kérést azonban nem tudja telje-
síteni a gazdasági vasút igazgatósága, 
mert a szegedi kisvasutállomáson a be-
futó mozdonyoknak bizonyos időre van 
szükségük, amig áttisztitják és ismét 

indulásra kész állapotba hozzák. 
A tanácsülésnek egyik legérdeke-

sebb pontja volt. a szegedi Royal-szálló 
beadványa, amelyben a beszáüásolások 
címén 52 ezer forintot követel a város-
tól. Természetesen a város ezt vissza-
utasította egyrészt -azért, meri ezek 
között szerepeltek még a német beszál-
lásolások is, másrészt pedig mert még 
nem jelent meg olyan rendelet, amely 
a forint előtti- tartozások valorizációjá-
ról szól. 

A tanács határozata alapján a Nem-
zed Segély 25 mázsa fára 500 forint 
kiutalást kapott, hogy különösen böl-
csődéjét a téli hidegben fűteni tudja. 

A felsővárosi sportpályát most a 
•rendőrsportegyesület kérte a várostól. 
A 'tanács megengedte, hogy a rendőr-
sportegyesület tagjai ott tréninget tart-
sanak, de korábbi határozata alapján 
ezt a Postás Sportegyesületnek adta 
már át. 

A tanácsülésen Dénes Leó elvtárs 
.polgármester bejelentette, hogy a vá-
ros alapító tagként belép a 'köztársa-
sági elnök védnöksége alatt Szegeden 
is megalakult Magyar Irodaiombarátok 
Szövetségébe. Alapi ió tagság eimén 
1200 forintot fizet be, ezenkívül havi 
100 forint tágdijat fizet. Az ennek le-
jében kapott nagymennyiségű könyvet 
a város a Somogyi-könyvtár anyagának 
gazdagítására és felfrissítésére hasz -
nálja fel. 

h t e l i z d 

a daty&zálc Uauas Itx^ái 

Egy éves a városi menza 
(Szeged, január 14.) Kedden mult, 

egy éve, hogy a Magyar Kommunista 
Párt városi pártszervezetének ösztön-
zésére a Városi Alkalmazottak Szabad 
Szakszervezete menzát állított fel a vá-. 
rosí alkalmazottak részére. A menza 
lelkes, tevékeny vezetője Deák Ferenc 
elvtárs a volt városházi óvóhelyet ftJa-
kitotta át étkezővé és először csak 27 
személy részére adtak ebédet, de egyre 
jobban bővült a kis étkező. A rendőr-, 
ség elköltözése után a rendőrségi helyi, 
ségeket is átalakították, tisztára kime-
szelték, berendezték és ma már közei 
200 személyes ebédlőhelyiség áll a vá-. 
rosi alkalmazottak rendelkezésére. Na-
ponta 400 ebédet adnak itt, az elmúlt 
év alatt pedig összesen 84 ezer adagot 
szolgáltak ki. Az ugyancsak nemrégen, 
átalakított konyhában Deák elvtárs fe-
lesége vezeti a főzést 10 tagu személy-
zettel. Hatalmas kondérokban fő itt 
minden nap az ízletes, ebéd, amelyet 70 
fillérért kapnak a városi alkalmazot-
tak. Ezenkívül még öt népi kollégistát 
is vállaltak-, akik teljesen díjmentesen 
kapnak itt minden nap ebédet. Heten-
kint kétszer levest, főzeléket és husfc is 
kap mindenki, kétszer pedig tésztafélét 
adnak kitűnően elkészítve. 

Kedden -bensőséges, szinte családias 
ünnepség keretében emlékeztek meg a 
menza egyéves fennállásáról, amelynek 
működése elsősorban a városi kommu-
nista pártszervezet,' legfőképpen Deák 
elvtárs érdeme, aki az inflációs idők. 
nehéz napjaiban ia. fenntartotta, sőt -te-, 
vábbfejlesz-tetfe az étkezőt. A jubileum 
napján a városi tanács Dénes Leó elv-
társ polgármesterrel a memze világos, 
tiszta nagy ebédlő termében közebéoUn 
vett részt a városi . alkalmazottakkal. 
A polgármester köszönetét és felisme-
rését féjezte ki ebből az alkalomból 
Deák Ferenc elvtársnak és feleségénél: 
eredményes és kiváló munkájukért 
Deák elvtárs mellett a menza támoga-» 
lásábani nagy érdeme van Csikós Jenő 
elvtárs számvevőségi főtanácsosnak, 
Rúzsa Jenő elvtárs számtanácsosnak és 
'Kutlvy Richárd elvtárs ráktámoknai; 
is. 

Reméljük, hogy a városi alkalma-, 
zottaknak ez a" kitűnően működő intéz-
ménye továbbra is az eddigiekhez ha 
sonlóan tölti be majd hivatását. 

Ismerkedés! est 
a Magyar-Szovjet Művelődési 

Társaságban 
(Szeged, január 14.) A Magyar 

Szovjet Művelődési' Társaság január 
16-án, csütörtökön este 7 órakor ze-
nés műsorral egybekötött ismerkedő 
teaestélyt rendez a Kiss Dávid-palota 
II. emeletén, lévő klubhelyiségében. 

A teaestélyre előjegyzéséket a hi-
vatalos Órák alatt (délután ő—6 őrs-
között) kérjük: leadni a hivatalos he-
lyiségben. Felkérjük tagjainkat, hogy 
az ismerkedési teaestélyén minél un,., 
gyobb számban vegyenek részt. 

Felemelték u ipartestületi 
tagsági dijakat 

(Szeged, január 14.) A szegedi ipar-
testület elöljárósága; kedden tartotta, 
január havi rendes ülését. Az ülésen, 
megjelenít a kereskedelmi és iparka-
mara részéről dr. Cserzy Mihály üt-, 
kár és a város részéről Prága-' József 
városi- tb. tanácsnok is. 

Az elnöki felő'.erjesztésefc során beje. 
lentették, hogy a szeged; vendéglátó., 
iparosok február folyamán Szegeden 
országos vendéglátóipar! kongresszust, 
rendeznek, melyen megbeszélik a pro-
blémáikat... Február 'í8-án megrendezik 
a szokásos iparosbálat. Az évi tisztújító 
közgyűlést) március-9-én délelőtt 9 óra-
kor tartják meg. A számvizsgáló és gaz-
dasági bizottság bejelentette,' hogy 
'1947-ben 120 forint a felvételi dij. Áz, 
iparosokat 12 osztályba sorozták és áz 
első osztályban. 12 forint, a tizenkette-
dikben ptdig 240 forint az évi tagsági 
dij. Ilyenformán az ipartestület' 1947-
ben 140 ezer forint tagsági dijat szecl, 
be az iparosoktól. 
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H I R E K 
NAPIREND 

SZERDA, január 15. 
Nemzeti Színház: Este 7 órakor: 

Igy élni jó. Szelvénybérlst. 
Széchenyi Filmszínház: Fél 4, negyed 

6 és 7 órakor-: Utolsó'pillanat. 
Belvárosi Mozi: Fél 4, negyed 6 és 

7 órákor; Később majd elválunk... 
Korzó Mozi: Fél 4, negyed 6 és 7 

órakor: Magdolna. 

Muzeurn zárva. 
Somogyi-könyvtár: Nyitva 9-től este, 

7 óráig. 
Bvyeterni könyvtár: Nyitva 8-tól 

este 7 óráig. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Anró Jenő. Kossuth Lajos-sugárut 
69 Franki József Szent György-tér 6. 
Juszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, 
Temesvárv József Klauzál-tér 9. 

nOn— 
— IdŐlárásjelentés. Várható időjá-

rás sze-da estig: Nvugati, északnyu-
gati szét. Változó felhőzet, helyen-
ként reggeli köd. Többfelé futó esö, 
vagy havazás. Éjszaka gyenge' fagy, 
nappali' olvadás. 

— Dr. Antalffy Gvörgy előadása 
az egyetemen. A tudomonyegvetem 
iogi kara az idei1 tanév második felére 
Ismét felkérte előadások tartására dr. 
Antalffy György elvtárs, h. polgár-
mestert. Antalffy elvtárs már a mult 
félévben is adott elő az egyetemen, 
most pedig »A jobbágyság törté-
nete? és a »Közigazgatási ügykezelés 
femiü kotléo'umokat adia elő." 

— Fa is ta ?"j'ó ermékek beszolgál-
tatása. Tsmételten felhívom a könvv-
nvomöák. könyvkiadió-vállalatok, 
könyvkereskedések, köz- és kölcsön-
könwtárak' egyesületi-, párt- és egy-
házi könvv'árak tulajdonosait, illetve 
veze'őtt, valamint a magánszemélye-
ket, hogv könyvtárukból mind á most 
meg letétit IV. sz., mhtd a korábbi 
Jegyzékek' alapján, bünletőiogi fe'e-
lősséi'ük terhe mél'ett, haladéktala-
nul sek'tezzéfc ki a fasiszta szellemű. 
szovteVllenes, antidemokratikus, a 
Szövetséges Nemzetek! feltein! izgató 
saitótcrmékeket (könvv. folyóirat, na-
pilap. hirdetmény, röplap, képesáb-
rázolat, sth.) és azokat legkésőbb 
ianuáf- 24-én déli 12 óráig szolgál-
tassák be a szegedi kapitányság ál-
lamvédelmi osztái'yár.a (Rendőrpalota 
III, 1.) lanuár 24-e után a rendőrható 
sá? házkutatással egybekötött ellen-
őrzést fog tartani és az indexen lévő 
sai-tótermékek' be nem szolgáltatói-
val szemben, a- legszigorúbb megtor-
lássá. fog é'tri Az államvédelmi osz-
tály, vezető© helvett: Dr. Korek Mik-
lós sk. ir. százados. 

— Tovább bonyolódik a zsiradék-
hivatali panama. Vasárnap beszámol-
tunk a hus -és zsiradékhivatalban 
letep'ezett nagvaránvu visszaélés 
meglepő fordulatairól, nevezetesen 
arröl: hogv Mieliatek Károly bűntár-
sai. Kerekes Fózsef és Kovács Antal 
is lakat alá kerültek a közellátás ér-
dekeit súlyosan sértő bűncselekmény 
elkövetése miatt. Mint értesültünk, 
az ügvben rövidesen ujabb meglepe-
tés várható, amennyiben az állam-
ügyészségről az ügy referense továb-
bi nyomozás céljából szerdán Buda-
pestre utazik. A nvomozás érdekében 
az ügyészség1 további tájékoztatást 
egyelői© nem ad ki. 

— Az MKP Belváros I. szervezete 
vasárnap, 19-én délután 5 órai kez-
dettel műsoros teadélutánt rendez. 
Berzsenvi-utea 2, sz. alatti székházá-
ban, Mindenkit szívesen látunk! 

x A Szegedi Izraelita Nőeííy'«t 
15-én, szerdán délután 5 órakor Mar-
git-utca 20. alatt tartja heti összejö-
vetelét, melyre szeretettel várja tag-
jait és minden érdeklődő hittestvé-
rét. Háziasszonyok: Haáz Ernőné, dr. 
Návai Déhesné és Rácz Sándorné. 

A szegedi tűzoltásig 
n t m hajtandó együtt dolgozni a B-lisfárdl vissza-

helyezett Kopasz István parancsnokkal 
(Szeged, január 14.) A szegedi tűz-

oltók szabad szakszervezete taggyű-
lést tartott Kálmán István elvtárs tüz-
oltóföhadnagy elnöklésével. A szak-
szervezeti bizottság részéről a gyű lé-
sen Horváth József elvtárs vett részt. 
Az ülésen a tűzoltóságot érintő kér-
désekkel foglalkoztak, többek között 
Kopasz István volt tűzoltóparancsnok 
ügyével. Kopaszt ugyanis B-listára 
tették, de a B-listarevizió során visz-
szahelyezték állásába. A szegedi tűz-
oltóság egyöntetűen tiltakozott visz-
szaheiyezése el en és egyhaguan bl. 

zalmatlinságot szavazlak vele szem. 
ben. Kijelentették, hogy Kopasz Ist-
vánnal, főként múltbeli magatartása 
miatt nem hajlandók együtt dol-
gozni. 

Ezt a határozatukat eljuttatták dr. 
Antalffy György elvtárs, h. polgár-
mesteren keresztül a város hatóságá-
hoz. Érte sülésünk szerint a tűzoltó-
parancsnoki problémát a város ugy 
intézi el, hogy Horváth István nyug-
állományú iüzo'.tóföparaucsnokot ren-
deli be "szolgálattételre. 

Ötévi fepyhéita ítélték a gyilkolt, 
aki vadháícsfvrta hulláiéval aludt 

három napig 
(Szeged, január 14.) Beszámolt a 

Délmagyarország arról a gyilkosság-
ról, amit Farkas János próbarendőr 
féltékenységből követett el vad házas-
társán. A gyilkos évek óta vadhá-
zastársi viszonyban élt Szepesi Sári. 
dóméval, akiit feleségül is akart ven-
ni, de az asszony nem becsülte meg 
magát, éjszakánkint kknaxadqzott és 
állandóan azt hangoztatta, öt egy 
férfi nem tudja lekötni, neki egy-
szerre többre is szüksége van. Farkas 
János novemberben szolgálatából ha-
zaterve, vadházastársát ismét nem ta-
lálta otthon. Reggel felé, visszatérte-

kor szóváltás keletkezett köztük és 
ennek során Farkas megfojtotta Sze-
pesinél, majd három napig egy szo-
bában tartózkodott a hullával, végül 
önként jelentkezett a rendőrségen. 
Kedden tárgyalta ügyét a büntetőtör-
vény szék Szalay-tanácsa. A védelem 
az erős felindulást próbálta bizonyí-
tani sikertelenül. A perbeszédek el-
hangzása után a törvényszék Farkas 
Jánost az enyhítő körülmények figye-
lembe vételével szándékos emberölés 
büntette miatt 5 évi fegyházbünte-
tésre itelte. Szathmáry államügyész 
súlyosbításért fellebbezett 

NAGY IZABELLA 
Károlyi Árpád cigányze-
nekart vai magyarnótái, at énekel 
személyes feliépte kerete ben és a 

Falurossza 
cimü magyar film egy műsorban 
CsütOrtCk B E L V Á R O S I 

Ptiwins;liv mfríeckfezitgüzem. 
Mérlegek s2aks2eiü javití fa garanciával. Uj mérlegek kisipari kivitelben 
Vas-Euly eladás. Az iparügyi miniszter elismerő oklevelével 

bitünletve. 

A Pick-szalámigyár bérlői 
csak keresni akarnak 

A z üzemi bizottság kénytelen tőkét szerezni, hogy a gyár 
folytathassa működését — A gyár igazgatósága mit sem 
törődik a munkásság egészségével — A dolgozók szoli-

daritást vállaltak az elbocsátásra itélt kO munkással 
(Szeged, január 14.) Az elmúlt hé-

ten, kint jártunk a Pick-szalámigyárban 
pártnapot tartani. A pártnapol követő 
üzemi gyűlésen alkalmunk volt néhány 
dolgozóval: beszélgetni. Ezektől megtud-
tuk, hogy az üzemet .a Magyar Éieimi-
.szerszálÜiíó kit. még 1942-ben vette bér-
be és a szerződésük ezév májusában jár 
le. Annakidején a MÉSz budapesti igaz-
gatósága Bányász igazgatót jelölte ki 
a szegedi üzem vezetőjéül. Az igazgató 
ur azóta Szegeden van és eddigi műkö-
dése bizony nem a legdicsőségleljesebb. 
Hiába mentek el hozzá a dolgozók kü-
lönböző panaszokkal, mindig azzal 
küldte el őket, hogy a budapesti Igaz-
gatóság illetékes minden kérdésbon 
dönteni. Nem is orvosolták a bajokat, 
kivéve, amit az üzemi bizottságnak nc-
ha-néha sikerült elintézni. 

Legutóbb furcsa eset történt a: gyár-
telepen. Bevezetőül el kell mondanunk, 
hogy amikor ai szegedi üzem megindult, 
a budapesti tőkések 850 ezer forintot 
fektettek bele és további 850 ezer ál-
lami támogatást, is kaplak. Az elmúlt 
esztendőben elfogyot'. ez a pénz. és a 
külföld számára készített szalámi elhe-
lyezése körül asy kis huza-voria támadt. 
Ezenkívül közeledik a május elseje is, 
amikor lejár a szerződés, tehát nern ér-
deke a jó tőkéseknek, hogy ujabb pénz-
mennyiséget teremtsenek elő. Igy in-

j kább ismét az állami segítség révén 
akartak tovább dolgozni. Mivel, ez . a 
segítség január első napjaiig nem ér-

kezett meg, nyilvánvaló, hogy „nem te-
hettek mást" a budapesti igazgató urak, 
mint elrendelték, hogy negyven mun-
kást el kell bocsátani az üzemből és a 
többi megmaradókkal közölték, hogy 
január végéig van csak munka. Nosza 
a gyár szegedi vezetői össze is ültek és 
anélkül, hogy az üzemi bizottságot 
megkérdezték volna, kijelölték a negy-
ven elbocsájtandót, közöttük olyat is, 
akinek öt gyermeke vari'. A dolgozók 
természetesen néni nyugodtak ebbe 
beíe és üzemi gyűlésen elhatározták, 
hogy inkább egy héten csak öt napot 
dolgoznak, de nem engedik meg, hogy 
a negíjven munkástáfsuk az utcára ke-
rüljön. Az üzemi gyűlésen felkérték az 
'üzemi bizottságot arra is, hogy figyel-
meztesse a igyár vezetőit a közellátási, 
minisztériumtól kilátásba helyezett 
pénz megsürgetésóre. Közben teltek-
multak a napok és bizony közeledett a 
február l-e, amikor ha nem érkezik; 
meg a pénz, az egész üzemnek le kéli 
állania anyaghiány miatt. A gyár veze-
tői leveleztek és kérvényeztek, de hiá-
ba. Végül ismét a dolgozók vágták el 
a igordiusl csomót. Egy ujabb . üzemi 
gyűlésen László Isiván üzemi' bizottsá-
gi elnök, valamint Gyenes András elv-
társakat m.g'bizták, hogy utazzanak a 
fővárosba, .ahol sürgessék ki a minisz-
tériumban a segélyt. Ütjük, teljes si-
kerrel járt. Amit az üzem vezetői he-
tekig tartó levelezéssel nem tudtak el-
intézni, azt ők két nap alatt elintéztek 

A Szabad Nép 
iraMmi és mü vészest je 
jpttuár Í8~án, szombaton este 6 órakor a T is z a-száltóban 

K ö z r e m ű k ö d i k : Gobbi Hitda, Vártonyi Z.f Hernádi L. 

Felolvasást tart: Tersánszky J. Jenő iró 

A műsoron Bartók, Kodály, Chopin, Paganini, Liszt, Beethoven müvek. 
Jegyek kaphatók a Délmagyarország kiadóhivatalában 

Budapesten, A közellátási miniszter 10 
ezer félsertés megvásárlására utalt, ki 
pénzt és igy a Pick-szalámignjár 1S6 
dolgozója két hónappal tovább folytat-
hatja a munkát. 

Nyilvánvaló, hogy a budapesti MÉSz 
nem azért bérli az üzemet, mert erre 
ráfizet; Az igazgató uraknak bizonyo-
san szép jövedelmük van. Viszont Sze-
geden a dolgozók részére még egy ren-
des ebédlőt sem tudtok berendezni. Áz 
óvóhely hideg pincéjében, kell a sovány 
falatokat elfogyasztani a munkásoknak. 
A húsokat hidegben kell feldolgozni, 
de megfagyhatnak a dolgozók- mellette, 
mert melegedőről nem gondoskodik az 
igazgatóság. Nincs orvos, nincs kötszer 
az üzemben, ahol az üzemi balesetek a 
mostani körülmények .között szép szám-
ban fordulnak elő. Tüzelőt is csak Ígé-
ret formájában kaptak a dolgozók, 
Nem is beszélünk a munkás- és egész-
ségvédelem többi hiányairól. Arról pe-
dig álmodni sem merünk, hogy a többi 
üzemhez hasonlóan kulturterem is le-
gyen. Igy fest tehát a forint alátámasz-
tására nemes valutáért dolgozó és ter-
melő munkások helyzete a világhírű 
Pick-szalámigyárban. Most 156-am dol-
goznak az üzemben. Mi lesz itt, ha 
teljes üzemmel és 600 dolgozóval megy 
majd a munka? 

Albert i József 

Belvárosi Mozi 
ma utóljára 

Később ntüid elválunk . . 
— A gyermekrablő Hitszár K'ára 

6 hónapot kapott. Kedden tárgyalta 
a biinitető'.örvényszék Szalay-tanácsa 
Huszár Klára bűnügyét, aki a Dénes-
család egyetlen gyermekét a" nyár 
folyamán elrabolta'. Huszár Klára 
fantasztikus mesével védekezett. Hal-
lotta, hogy ismét jönnek a németek és 
meggyilkolják az étetben maradt zsi-
dókat és a kicsit meg akarta men-
ténk Asszonya ruhaneműit pedig ket-
tőjük élelmezésére vitte magával. Az 
anyháfó körülmények figyelembe vé-
telével Huszár Klárát jogerősen 6 hó-
napi börtönbüntetésre ítélték!. 

— Vegyészbál. Január 18-án, szom-
baton.este fél 9 óraikor a Szegedi Ve-
gyész Kör a Hungária nagytermében 
rendezi meg az első fegyetértií vegyész-
bálát. A bál keretében rövid műsorra 
iükeiül so". 

ESTE Á Beross-élferimbifl 
i k k b e n , Lo lo z&vr r i zaho l f -

y p o s z t a és lángos, 

— Megalakult az MNDSz belvárosi 
csoportja. Az MNDSz szegedi szer-
vezete mindjobban kiépíti alapszer-
veit, hogy a. nagyjelentőségű munka, 
melyet a szövetség. végez, a lehető 
legeredményesebb legyen. Az uj bel-
városi szervezet vezetősége a követ-
kező: elnök dr. Kertész Bélíné, iigy-
veze'ő elnök Havas Jánosné, alelnö-
kök Farkas István né és özv. Lengyel 
Istvánné, szociális vezető Pucller Sán-
dorné, kulturális vezető Szögi István-
né, gazdasági: vezetők dr. Dusák 
!.ászlóné és G'iick Zoitánné, szerve-
zési vezetők Herczeg Ármhwé, özv. 
Vlasics Jánosné és Beckné Halmos 
Klára, pénztáros Dobóczki: Rózsa, el-
lenőrök Szemző Imréné és dr. Pózs-
gai- Zoitánné, háziasszony Misort 
Nándorné, jegyző Dobóczki. Rózsa. 

— Az erőszakos Halál. A kiszom-
Í'O: i gazdasági egyesület helyiségé-
ben, a MaDISz és az MN D/S együt tes 
bálát rendezett január J.2-én..A mu-
latságon. Halál Pál kiszoinbori lakos 
oly kihívóan \ iselkedett, hogy rendőrt 
keltett kivív. Kötekedő magatartását 
a' rendőrrel szemben fokozottabban 
tanúsította-, ezért hatósági közeg el-
leni erőszak büntette miatt előzetes 
letartóztatásba került 
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Haladás) 

250 mSzsa Surgonyából 
már 15 mázsa megérkezett 

S z e g e d r e 
(Szeged, január 14.) A bajai közel-

látási kormánybiztosság telefonon ér-
tesítést küldött Szegedre, hogy na-
gyobb mennyiségű, körülbelül 250 
mázsa burgonya ált rendelkezésre és 
azonnal induljainak érte Szegedről. A 
burgonyaszáltitmány legnagyobb ré-
sze már eddig is ott állt, de a nagy 
hidegek és szállítási nehézségek miatt 
eddig nem tudták elindítani. A szál-
lítás lebonyolításáról a Községi Élel-
miszerüzem gondoskodik és kedden 
már 15 mázsát el is hoztak belőle. 
A többit valószínűen a mai nap fo-
lyamáu sikerül teljes egészében el-
szállítani. A bajai közellátási kor-
mánybiztosság jelentette azt is, hogy 
a burgonyabeszédést tovább folytatják 
és amennyiben a városnak szüksége 
lesz rá, még számíthat a közel jövő-
ben ismét jelentős tételre. 

— Az infláció miatt felekezeti gyű-

löletre izgatott. Kedden tárgyalta az 
ötöstanáes Kovács Lásdóné szegedi 
rendőr felesége felekezeti gyűlöletre 
izgatást bűnügyét, amit ugy követett 
el , hogy 1946. juniusában, mikdn a 
déli órákban már semmit se tudott 
vásárolni, izgató szavakkal a zsidó-
ság ellen uszított. A terhelő vallomá-
sok után az ötöstanács felekezeti gyű-
löletre izgatás vétségében mondta ki 
bűnösnek Kovács Lászlóuét és ezért 
nem jogerősen 2 hónapi fogházbünte-
tésre és 1 év i hivatal, valamint poli-
tikai; jogvesztésre ítélte. 

— Halálozás. Fájdalomtól megtört 
s z í v v e l tudatjuk, hogy f iam, testvérem 
Szitkay János hadifogságból hazatér-
ve, hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése január 15-én délután 3 óra-
kor a belvárosi temető kupolacsarno-
kábó l 4 > 

x Hülésnél a Ferenc József keserű-

víz elősegíti a gyógyulást. Kérdezze 

meg orvosát! i j ti • . t i £ 

S Z M H Á Z j í M Ü ^ & ^ E T 

S z i a k á z i h i r e k 

A mult század Pórisának mesesze-
rűen átálmodott képei jelennek meg a 
Nemzeti Színház színpadán a Bohém-
élet bemutatóján. Varga Mátyás csodá-
latos színekbe költött diszíetképei mél-
tó keretet adnak Puccini örökbecsű bo-
hemi ragédiájának. A darab szereplői 
egyelőre még csak a színpadképeket 
látták, de alakításaik, átélésük már ér-
zékelteti a próbák nézőivel a Quartier 
Latin legendává vált varázsos hangula-
ta;. Vaszy Viktor igazgató-karnagy és 
'Abonyi Tivadar főrendező ebben az 
előadásban a művészek teljesítőképes-
ségének maximumát hozzák a felszín-
re. Hidy Franciska, Darvas Ibolya, Ki-
rály Sándor, Érdy Pál, Kassai János, 
Szarni ti József, Gaál József, Nádas Ti-
bor rendkívüli lelkesedéssel és művé-
szi képességeik odaadásával próbálják 
szerepeiket. 

A Három a kislány próbáin az egész 
színpad énekel, mert hiszen ki ne is-
merné a csodálatos Schubert-melódiá-
kat „Tavaszi felhők az égen", „Drága 
szép muzsika, drága szó", „Csendes éj-
ben . . . " és a többi szebbnél' szebb dalt. 
Zentai Anna, Horti Hilda és Lánezi 
Éva a három Tschöli-Ieány tercettje él-
ménnyé emeli az egyszerű belépőt je-
lentő, rendszerint unisono kezdőszámot. 
A három céltudatosan összeválogatott 
hangszín azonban a szólamok kicsendü-
lésével ikoncertszámmá avatja -a ked-
ves hangulatú Tschöll-utódok bevonu-
lását Ugyanígy a jelenleg gyöngélke-
dő Szondi Bil i is nagy lelkesedéssel ta-
nulja a betegágyában az újszerű dai-ab 
keretében eddig még sohasem hallott 
belétszámokat. A férfiegyüttes munká-
járól a következő híradásunkban szá-
molunk be. 

Szerepváltozás az „ Igy élni jó" ci; 
mü nagysikerű bohózatban. Szondi Biri 
enyhe lefolyású betegsége miatt szere-
péi. az Igy élni jó szerei a esti előadásán 
Havadi Nagy Hona veszi át. Alakítását 
nagy érdeklődés előzi meg. 

A z u j f ö ldhöz ju t ta to t tak N a g y s z ö g e d terület i n a g y g y ű l é s t 
tartanak január 19-én Szegeden, délelőtt 9 órakor a Szabad Szakszervezetek 

Székházában. Kálvária-utca 10 szám alatt. 
NAPIREND: 

Budapestről az UFOSz központból jön le előadó. 
Beszámoló helyi munkálatokról. _ 
Vezetőségválasztás. 
Vita, indítványok. 

in T 9 i « * & 

Csütörtökön, 16-án délután fél 5 
órakor Tápén a Kommunista Párt-
házban pártnapot tartunk. Előadó: 
Komócsin Zoltán elvtárs. 

A félbemaradt közgazdasági szemi-
nárium, melyet Nemes elvtárs veze-
tett, január 16-án, csütörtökön fél 
7 órakor továbbfolytatódik a üer-
zsényi-utca 2. sz. alatt. 

Rendezőgárda vezetők, összes ( f é r f i ) 
gárdisták csütörtökön, 16-án délután 
fé í 5 órára Kálvándér 6. szám alatt, 
pontosan megjelenni tartoznak. 23. 
csoport formaruhát hozza magával. 

S P O R T 
A Tisza és a Rendőr SE szerdán 

kezdi a 'tavaszi idényre váló felkészülé-
sét. A Rendőr SE az elmúlt szombaton 
vacsora keretében ünnepelte labdaru-
gócsapatát, mely megnyerte' a DLASz 
fair-diját. A vacsorán egyébként egy-
ben szezonnyitó vacsora is volt, a já-
tékosok sokáig maradtak együtt. Itt 
hirdették ki azt .is, hogy a; tavaszi 
idényre való előkészületek szerdán in-
dulnak meg a főkapitányság épületében 
lévő tornateremben. Az edzések a Ti-
szával együtt lesznek és vezetője Kálo-
tsai Géza, a Tisza edzője lesz, akinek 
munkájában Wittmann Ferenc segédke-
zik. Még újság az RSE-nél, hogy leiga-
zolták Rádit a Postásból és Hallait a 
Tiszából." 

A Postás asztali teniszezői 13:3 
arányban legyőzték Orosháza váloga-
tottját. Nemrégen; alakult meg a Pos-
tás asztali teniszező szakosztálya és 
máris kitűnő eredménnyel dicsekedhe-
tik. Vasárnap ugyanis Orosházán győz-
tek az ottani válogatott ellen 13:3 
arányban. A fenti mérkőzésarényt Pé-
ter f fy és Dóczy 4—4, Ludas és Bak 
2—2, valamint Zsigmond 1 győzelem-
mel érték el. A mérkőzés után a; csa-
pat tagjai több egyéni .és páros bemu-
tató jellegű mérkőzést játszottak, mely-
jyei együtt az összesített eredmény 20:5 
lett. A révánsot január 26-án játezák ie 
Szegeden. 

Megindul a délkerületi kosárlabda-
bajnokság. A közeljövőben meginduló 
délkerületi kosárlabdabajnokságra 7 
férficsapat nevezett be: SzEAC, Barát-
ság, Tisza, Postás, KVSE, K. Kinizsi és 
a MÁV, HTVE és 8 női csapat; a Pos-
tás, SzEAC, Tisza két-két, a KVSE és 
a K . Kinizsi egy-egy csapattal. Az első 
fordulók küzdelmeit március 31-ig be-
fejezik. 

Az SzMTE uszószakosstályi ülése. 
Az SzMTE úszószakosztálya ma este 6 
órakor közgyűlést előkészítő szakosztá-
lyi ülést tart, melyre a- tagok megjele-
nése kötelező. 

A DMSE klubavató vacsorája. A 
Déimagyarországi Motoros SE szomba-
ton este B órakor tartja klubavató va-
csoráját, melyre a tagok és az érdek-
lődök a vacsorajegyeket Kártyásánál 
Attila,.utca 4. szám alatt igényelhetik. 
— Klubavató vacsorát tart az SzMTE 
is vasárnap este uj helyiségében, Szé 
chenyi-tér 8., I. emelet 10. alatt, ahol 
a vacsorajegyek is igényelhetők a büf-
fésnéi. 

Saját otthonukban 
is fényképezi S&éP® z ,A D 1 

# Tisza Lajbs-körut 19. • 

Vadomenth 
Vadomenth 
Vadomenth 
Vadomenth 
Mindenütt kérjen: 

gyógycukorkát 
vegyen 

a z s e b é ben 
legyen 

gyógycukorkát 
e gyen 

-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. - Tgleten:675. 

S z a k s z e r v i z e i ! H i r e k 

A t egészségügyi alkalmazottak 
szakszervezete január 15-én, szerdán 
délután 4 órakor vezetőségi, üzemi 
bizottsági és bizalmi együttes ülést 
tart az orvosok szakszerveze tének 
székházában (Dózsa György-utea 9.) 

A vegyipari munkások szakszerve-
zete január 16-án, csütörtökön dél-
után 4 órakor bizalmi ülést tart a 
szakszervezeti; székházban. 

A famúnkások szakszervezete ja-
nuár 16»án, csütörtökön délután fél 
5 órakor 'bizalmi ülést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

A házfelügyelők szakszervezete ja-
nuár 16-án, csütörtökön délután 4 
órakor taggyűlést tart a szakszerve' 
zeti székházban. 

A bőripari munkások csütörtökön 
délután taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban, ; 

Számoló éS Írógépeket I 
a legmagasabb árban ¥ 3 S d T O l O K 

Farkas Pál L ' ^ G T D 
Koasuih Lajos-sugárut 8 . 

R Á D I Ó 

SZERDA, január 15. 
6.30; Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hirek. Műsorismertetés. 7.20: Az 
áttelepítési' kormánybiztosság közlemé-
nyei. 7.30; Reggeli zene, Közben Nap-
tár. 8.00: Anyáknak gyermekekről, 8 
óra 15: Szórakoztató zsne. 9.00; Jazz. 
'10.00: Hirek. 12.C0; Déli harangszó, hi-
rek. 1.2.15: Magyar nóták. 12,45: Elő-
adás. 13.00; Házi-együttes. 14.00: Hirek. 
14.10; Zongora. 14.40: A Nemzeti Mu-
zeum uj esztendeje. 15.00; Helyszíni 
közvetítés az „I f júság" szerkesztőségé-
ből. 15.15: Rádiólskoía. 15.55: Műsoris-
mertetés. 16.00: Előadás. 16.30: Egyházi 
ének. 17.00; Hirek. 17.10: Vöröskereszt-
közlemények. 13.00; Petőfi napjai. 18 
óra 20; Előadás. 20.00: Hirek, sporthí-
rek. 20.20: A belgrádi tárgyalások. 20 
óra 40: Ének. 21.00: Hangos hiradó. 21 
óra 25: Előadás. 21.40; Orosz nyelvok-
tatás. 21.50; Hirek oroszul. 22.00: Hirek. 
22.20; Mit hallunk holnap? 22.-30: Ope-
rettrészletek. 23.00: Wagner és Liszt 
müveiből. 24.00: Hirek. 0,10: Hirek fran-
ciául. 0.20: Hirek angolul. 

Budapest II. 

17.00: Jazz. 18.00; Hirek. 18.05: Mü-
v észlemezek. 19.30; Falurádió, 20.00: 
Szórakoztató muzsika. 20.30; A Rádió 
szabadegyeteme. 21.00: Hirek. 21.15: 
Cigányzene. 22.15: Hanglemezek. 

•SZERDA,. ,1917 JANUÁR 15, 
rawsESM 

Apróhirdetések 
L A K Á S 1 

KÜLÖNBEJÁRATU butoroztt szoba 
kiadó. Fürdőszoba használattal. Cim: 
Bocskay-u. 9a. ÜL, 12. 

ELCSERÉLNEM belvárosi szoba-
konyhás lakásomat kis szobáért, vagy 
budapestivel. Jelige: Lakáscsere. 

HÁROMSZOBÁS belvárosi komfor-
tos lakást átvennék. Költségeket fede-
zem, közvetítőt díjazom. Csury órás 
Kárász u.. Boroshordókat veszek. 

f F O G L A L K O Z Á S I 
GRÜNWALD féle könyvkereskedés. 

Dr. Rosenberg antiquárium és papir-
ksreslcedés. Dózsa Györgyül. 2. (Kul-
túrpalotánál). 

F INANSZÍROZÓ társat keresek ba-
Vomfi, zöldség, sib. vásárlásához. Pénz 
tehermentes házzal biztosítva. „2900" 
jeligére. 

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

SZÉLL Sándor férfiszabóságát Rólcü-
utca 21 alatt folytatja. 

BŐRDÍSZMŰVES segédet felveszek, 
Fejszés bőröndös, Vidi*a-utca 3 szám. 

ÖNÁLLÓ, jólfőző mindenest azonnal-
ra keresek. Dr. Kertész Béiáné Deák 
Ferenc-u. 2. 
óráig. 

A D Á S - V É T E L I 
JOBB félni, mint megijedni: Tehát; 

végy Ollagumit vagy Vétót. Kapható: 
Piroscégtábla, Tisza Lajos-körut 53. 

MEGNYÍLT „Tisza" Fémipar lera-
kata Mérey-utca 5, gyermekkocsik, ja-
vítások, szánkók és triciklik olcsón 
nagy választékban. 

N Y I L A S S Y festmény arar.ykeretben 
eladó. Párisi-körut 33/a. 

BÉLYEGGYTJJTEMfiNYT, tőmegM-
lyeget veszek. Árjegyzék » ktriJtetbs* 
Falu® bélyegüzlet, Iskola-utca 28, fog® 
dalmi templomnál 

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

MOSOTT gyapjút veszek állandóan 
a legmagasabb napiárban. Polgár-utca 
11,- Háziipar.-

SZÁRAZ akác és bükkfa 12. mázsa 
feladó. U j somogyitelep 58. utca 1201 sz. 

LÖCSÖS, féderes és lapos&ocsi fa-
munkák, kerekek olcsóm kaphatók. Ko-
vács kocsigyártó, TöBökru. 7. 

KÉT . lóra . való keveset használt 
kulcsos szerszám eladó Korda-sor 16. 

K O M B I N Á L T háló eladó. Megte-
kinthető délután 2—4-ig Mikszáth K . 
u. 6, földszint, Paragi István. -

37-ES zippiáras gumicsizmát veszek 
Jung, Bécsi-körut 24. 

H i t a f a l a s k ö z l e m é n y e k 
Árverési hirdetmény. Szeged város 

Árverési Csarnoka január 17-én dél-
után 4 órakor — önkéntes — ár-
verési tart Nádor-utca 2. szám alatt 
a Városi Zálogház hivatalos helyi-
ségében. Árverésre tárgyakat a Zá-
logház a hivatalos órák alatt 8 2-ig 
vesz át a vezetőség. 

Hirdetmény. Társulati és tantime 
adóra vonatkozó 1946. év i IV . év-
negyedi bejelentések beadása tárgyú 
hivatalos hirdetmény megtekinthető a 
városi hirdetőtáblán, Bérház kapu 
alatt. ' , , i • 

Cukorka, csokoládé 
legolcsóbban bő választékban kírsinybea 

63 nagybaa 

KOVÁCS IMRE 
cutortonagySssirieskeJfinál Tisza. Lajos, 

teőrut 48, telefon 3—45. 

[ K Ü L Ö N F É L E I 
PÉNZT kölcsön keresek, garancia 

tehermentes ház. Levelet a lüadó to-
vábbit. Jelige: 2000. 

SZEGÉNY dolgozó nő elvesztette 
szürke pullóverjct. Kérem a kiadóban 
leadni. 

30—35 ÉV körüli magányos nő is-
meretségét keresem házasság céljából. 
Jelige; Szőke. 

GRAFOLÓGUS, a lóleklátó csoda 
mindenre válaszol. Távoli személyekről 
is. ló—12 és 2—6-ig. Kölcsey-utca 10. 

KISEBB üzlethelyiséget keresek a 
belvárosban. Jelige: „15-ére". 

KORCSOLYÁK, husdarálókések, bo-
rotvák, disznóölőkések, ollók köszörü-
lése, eladása Fráter müköszörüsnél. 
Mikszáth K.-u. 5. 

ÜZLETHELYISÉGET keresek piac 
környékén, „Gépek" jeligére a kiadóba-

JÓMENETELU kovácsműhely kiadó, 
Szeged-AIsóközpont, özv. Varga Mi-
hályné. 

ELADÓ ingatlanát és vételi ez in*? 
kát jelentse be a Halász lagatlanlrci l 
ák (Klauzál-tér 8.) úgyszintén a but®-

rozotfc szobáját és lakáébérleti szánXF' 
kát ls. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOU 
Felelős kiadó: KONCÉ LÁSZLÓ 

Kiadja; 
H ÍRLAPK IADÓ K I T 

Szerkesztőség; Jókai-utca 4. 
' felefon: 493 és 103, nyomdai szeekswfe-

tőség (este 0 órától): 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6 

Telefon; 323 
'A H ÍRLAPK IADÓ KFT NYOMÁSA 


