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ELHAGY! 
A Kisgazdapárt 
most vizsgázik 

A Horthy-tiszlok összeesküvésével 
kapcsolatban a poiiititkaíjí .rendőrség, 
őrizetbe vette a demokratikus Ma-
gyarország koalíciós kormányának 
egyik aktiv tagját -Mistéth Endre új-
jáépítési minisztert. Py. összeesküvés 
tehát, amelyet ©gyes kisgazdapárti 
körök még most is . bagatellizálni 
igyekeznek, odáig Szövődött, hogy a 
kormány egyik tagja is a demokrácia 
megdöntése és a J-Jorthy-ren.dszer 
'visszaállítása érdekéhen működött 
•együtt a reakcióval. Ez a. példátlan s 
megdöbbentő leleplezés igazolja, hogy 
jogos és indokolt a Magyar Komrhu-
íiista Párt kongresszusi követelése: 
:--Ki' a nép ellenségeivel a koalíció-
ból.? Ezt a követelést a Kisgazdapárt 
vezetősége egyszerű agitációs jelsző-
nn# minősitette és ahelyett, hogy so-
rait megtisztította volna az oda befu-
rakodott reakciósoktól, ínég »arányo-
sitást« követelt, ami azt jelenti, hogv 
még több Mistéthet és Salátát he-
lyezzenek cl a demokrácia kulcspozí-
cióiba. 

Most, amikor a politikai rendőrség 
és*a katonapolitikai osztály konkrét 
s megcáfolhatatlan adatok, alapján 
felgöngyölítette a földalatti szervez. 

'íccdeS egész frontját, a dolgozó ma-
gyar nép elszörnyedve vette tudomá. 
sül, milyen veszedelem fenyegette a 
clemokrácia fiatal építményét a föld-
alatti rágcsálók működése következ-
tében. Munkásság, parasztság és a 
'•dolgozó értelmiség felháborodva kö-
veteli a halált a leleplezett összees-
küvők fejére, de követeli azt is, hogy 
•ezt az alkalmat felhasználva egyszers-
mindenkorra szüntessék meg a reak-

ciós megínozdulásnak minden jövő-
beli lehetőségét is^A demokrácia épí-
téséhez rend és nyugalom kelt és ezt 
a rendet és nyugalmat követelik a 
dolgozók a kormányzattól. A mun-
kásság és parasztság egységesen 
megnyilvánult felháborodása el fogja 
söpörni a reakció szétszórt szerveze-

teit, efelöt biztosak lehetünk. Meg-
nyilvánult ez az elemi erővel feltörő 
felháborodás a parasztság tömegei 
részéről is, ami azt jelenti, hogy ;a 
magyar parasztság túlnyomó több-
sége mennyire magáénak érzi és 
tartja a demokráciát. 

Most ittál" csak az a kérdés, hogy a 
Kisgazdapárt vezetősége, a paraszti 
tömegek felháborodását osztja-ej vagy 
továbbra is megmarad azon a kicsi-

5nyes párt és klikk-politikai álláspon-
ton; amelynek köszönhető a reakció 
megerősödése és megmozdulása. A 
• Kisgazdapártnak most szint kell val-
lania: a demokráciával tart-e az or-
-szág újjáépítésének utján, vagy meg-
marad továbbra is a reakció fedőszer-
vének. •Ütött az utolsó órája annak, 

' hogy a Kisgazdapárt elkezdje a le-
számolást a soraiba beférkőzött és ott 
hovatovább döntő befolyásra szert 
teft reakciós elemekkel. A leckét fel-
adta ez a mostani helyzet, figyeljük 
éberen, tanultak-e a kisgazdapárti 
urak a leckéből? Most vizsgázik a 
"demokráciából a Kisgazdapárt veze-
tősége, amely felemás politikája miatt 
elsősorban felelős a reakció előretö-
réséért. Ha elbukik ezen a vizsgán, a 
Kisgazdapárt vezetősége bukik e l 

nem pedig a magyar demokrácia. 
A munkások és parasztok"szervezett 

tömegei védik ezt a magyar demokrá-
ciát és Jrncs az a pártvezetőség, 
'amely szembeszállhatna ezzel az erő-

Á?l. A magyar nép demokráciát akar 
és ez az akarata érvényesül akár a' 
Kisgazdapárt tétovázó uraival szem-
ben. is. ' , 

Ezekben a napokban dől el, hogy 

a munkáspártok és a parasztság elek 
mokra ikus tömege; együtt haladnak-e 
a kolal'iiciós uton a Kisgazdapárttal, 
vagy maguk veszik kezükbe a magyar 
nép sorsának további irányítását. 

Békél ff László-Is tagja* volt 
a fasiszta összeesküvésnek 

A Kisgazdapárt kizárta tagjai sorából 
# Saláta Kálmánt és Jaczkó Pált 

Február 15-én vonják felelősségre a fasiszta összeesküvőket 
Hat kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselő erősen kompromittálva van 
(Budapest, január, 16.) A belügy 

miniszter hivatalos jelentése, -amely 
Mistéth Endre volt ujjáépitésügyi mi-
niszter letartóztatását közli, óriási fel-
tűnést keltett az egész országban. 
Mistéth őrizetbe vétele azonban a be-
avatottakat nem lepte meg,-mert tud-
ták, hogy a volt ujjáépitésügyi mi-
niszter, mint egykori diák vezér, 
Horthyék.vonalán állott és azon volv, 
hogy a Hpirthy-urailom visszaállítá-
sában segédkezzék. Mistéth, mint 
egyetemi hallgató, a Szent István baj-
?érsí egyesületnek volt igen iiaiigok 
és ak'iv tagja. Beavatott helyen tud-
ták róla 'azt is, hogy diákkorában 
szerzett jobboldali kapcsolatait meg-

tartotta s mint miniszter gondosan, 
apolta. A magyar kollégiumok egye-
sületének fővédnöke volt Saláta Kál-
mánnal, Hám Tiborral és Vattai 
Lászlóval együtt Ez a kollégiumi 
szövetség a Független Kisgazdapárt 
égisze alatt működik, ügyvezetője 
Imre Lajos főtitkár volt, akit szintén 
leteüóztattak az összeesküvéssel kap-
csolatban. A magyar kollégiumok 
egyesületének Mistéth a minisztérium 
pénzéből 50.000 forintot és 30.000 
forintot érő autót adományozoij!!. A 
jiyomuzás legújabb adatai szerint 
Mistéth tagja volt a Keleti Arcvonal 
Bajtársi Szövetségnek, amely kimon-
dotta© fasiszta alakulat volt. 

Békeffy László és Baké eh-Bessenyei volt 
az összeesküvők külföldi megbízoifja 

Mistéth Endre volt ujjáépitési mi-
niszter a legismertebb alakja volt a 
budapesti szórakozóhelyeknek és bá-
roknak. Alig volt nap, hqgy ne jelent 
volna meg egyik, vagy másik szóra-
kozóhelyen, ahol többezepj forintot 
vert el barátaival. Mistéth Endre őri-
zetbe véjtelévttk természetesen nem 
zárult le a nyomozás. Megállapítot-
ták, hogy Sós Géza külügyminiszteri 
tanácsos vezetésével az úgynevezett 
Magyar Közösség állandóan kapcso-
latot tartott fenn Bakách-Bessenyei 
László volt követ és meghatalmazott 
miniszterrel, aki Svájcban az emigrált 
Horthy-barát politikusok vezetője 
ma is. 

feakádi-Bessenyei és Sós Géza köz-
vetlen környezetéhez tartozott Bé-
keffy László az ismert iró és konfe-
ranszié, aki a deportálásból való ki- jtekben. 
szabadulása 'óta külföldön tartózko-

dik, noha módja lelt volna Buda-
pestre visszatérni. Eékeffv László Sós 
Gézával együtt képviselte azt az ál, 
litólagos >:dcmokrata« vonalat, amely 
a Horihy-éra ©xpon nsemek segitsé. 
gével kívánta Uj alapokra fektetni 
Magyarország bel- és külpolitikáját. 

A belügyminisztérium államvédelmi 
osztálya az siratok egyrészét már át-
küldte a niépügyészséjghez, amely ed-
dig Saláén Kálmán és JaczJíó Pál kép-
viselőt kérte ki a mentelmi bizottság-
tól. Valószínű, hogy a mentelmi bi-
zottság napokon belül összeül és ki-
adja a két kisgazdapárti . képviselet, 
akiknek kihallgatása igen érdekes fej-
leményekhez vezethet. Saláta és Jacz-
kó ellen olyan rendkívül súlyosan ter-
helő vallomások hangzottak el, ame-
lyek bővelkednek szenzációs részié-

Vidéken továbbra Is folynak a l e f & r t ó z f a i á s t o k 

A legutóbbi napokbrffi Szombathe-
lyen 15 embert vettek őrizetbe. Kö-
zöttük helybeli városi .politikusokat, 
akik Szombathelyen és környékén ter-
vezték az összeesküvést. 

A Független Kisgazdapárt és a vele 
égészen ljpzeli rokonságban átló Pa-
rasztszövetség szerepéről Dobi Ist-
ván, a Független Kisgazdapárt ál-
lammitiisztere, maga állapította meg: 
»A mi pártunk kompromittálva van és 
még szomorúbb, hogy a Parasztszö-
vetség állitő'ag még nagyobb mérték 
ben van kompromittálva, mint a Kisj 
gazdapárt-

Budapesti lapértesülés szerint hat 
kisgazdapárti képviselő keveredett 
gyanúba a fasiszta összeesküvéssel 

kapcsolatban. Kiss Sándor a Paraszt-
szövetség igazgatója is erősen kom-
promittálva van, aki elten a Kisgazda-
párt a legsúlyosabb vizsgálat lefoly-
tatását rendelte él. 

'A hat gyanúba vett kisgazdapárti 
képviselő ügyének kivizsgálására a 
Független Kisgazdapárt három tagú 
vizsgálóbizottságot küldött ki. 

Szigorra v i z s gá l a t 
az Amyae;- és Árhivatalban 
Misleth. Endre letartóztatásával a 

vezető nélkül maradt minisztérium 
felzaklatott hangyaboly képét mutat-
ja. A minisztérium tisztviselői kö-
zül többen álltak intenzív kapcsolat-
ban azokkal az Anyag- és Árhivatal-

ban c'blgozó tisztviselőkkel, akik le-
tartóztatásáról 'tegnapi számunkban 
hírt adtunk. Varga Istyán államtit-
kárt a felszaibadidás után dr. Saláta 
Kálmán, a most leleplezett fasiszta-
összeesküvés hetes bizottságának 
egyíilk 'taigja hozta- be az ujjáépitési 
minisztériumba. Varga István miután. 
?'vette a tervgazdálkodási, pénzpoli-
tikai és statisztikai osztály vezetését, 
maga körié [gyűjtötte a statisztikai hi-
vatal B-Fstás tisztviselőit. Varga Ist-
ván közvetlen munkatársai az osztá-
lyon Bognár István ffiúrszterl osztály-
tanácsos és Szűcs János épitcszmér-
nökvolt, akiket Varga István magával 
vitt az Anyag- és Árhivatalhoz. Mint 
ismeretes, ezek a legbelsőbb munka-
társak! jelenleg az államvédelmi osz-
tály ietaríőttatásábsu vannak. Ezek ez. 
ujabb adatok okozzák, hogy a nyomo-
zás szálai most már az Anyag- és Ár-
hivatalhoz fognak vezetni. 

A fasiszta összeesküvés 
ügyéi február 15-én 

tárgyalják 
A; belügyminisztérium államvédelmi 

osztálya'befejezte a nyomozást' a 
földalatti összeesküvés ügyében s a 
nyomozás iratait áttette a népügyész-
séghez, ahol a legnagyobb apparátus-
sal látnak hozzá a vádúrat megszer-

: keszíéséhez. Előreláthatólag február 
l-re elkészülnek a vádirattal, amikor 
>3 átadják Jankó Péter dr-nak, akt 
az összeesküvés főtárgyalását vezeti. 
Tekintettel a vádlottak nagy számára, 
a .fő tárgyalást a Zeneakadémia nagy-
termében tartják meg ugyanúgy, mint 
a háborús, főbünösok főtárgyalása.tt. 
A főtárgyalás valószin'ile^;,; február 
15-én kezdődik és előrehUhatp'ag egy 
hónapig tart. 

Saláta Káfmáut és JacíkóPált 
kizárta a Kisgazdapárt 

A Tiidy Zoltán köztársasági elnök-
nél tartott értekezlet után Nagy Ferenc 
miniszterelnök, Varga Béla, a Ház el-
nöke, Kovács Béla a párt igazgatója, 
Balogh István 'államtitkár é 3 Oltványi 
Imre tartott megbeszélést, majd összehív-
ták a Kisgazdapárt képviselői értekez-
letét. Ezen Nagy Ferenc ismertette a 
helyzetet. Ezután összeült s Kisgazda-
párt politikai bizottsága. A politikai bi-
zottság helyesléssel járult hozzá a kép-
viselői értekezletnek EZ összeesküvéssel 
kapcsolatban hozott elitélő és megvető 
határozatához. Foglalkozott a bizottság 
á párt. amái tagijainak ügyével is, aki-
ket a nyomozás adatai szerint az össze-
esküvés érint. A bizottság elhatározta, 
hogy Saláta Kálmán és Jaczkó Pú'., 
nemzetgyűlési képviselőket a pártból 
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kizárja, mig másik hat képviselő ügyé 
ben szigorú vizsgálatot rendelt el, 

A Kisgazdapártnak 
a legszigorúbb következte-

téseket kell levonni 
A Kisgazdapárt képviselői értekez-

letén Nagy Ferenc rniniszfcerietaök meg. 
állapította, hogy a . belügyminiszter -ál-
tal rendelkezésre bocsájtott adatok sze-
rint az összeesküvés elsősorban és fő 
ként a Kisgazdapártot és alkalmazot-
tain keresztül a Parasztszövetséget 
érinti. A pártnak a legszigorúbb követ-
keztetést kell) levonnia azokkal szem-
ben, akik a bűnös akcióban résztvettek. 
Egyébként az ügy nem okozhat súlyos 
zökkenőt és "'nem hátráltathatja) az or-
szág és a magyar demokrácia fejlődését 
sem. A magyar történelem súlyos és 
durva epizódjának nevezte az összees-

. küvést. Bizalmat és felhatalmazást kért 
a pártvezetőség számára, hogy a szük-
séges tisztogatást) elvégezhessék és kö-
zölté, hogy hasonló szellemben fognak 
fellépni a Parasztszövetségben is. 

— fakadék támadt a nemzet tes-
tében — folytatta a miniszterelnök —, 
az összeesküvők és a demokrácia hivei 
között, de a Kisgazdapárt a bűnösök 
közül senkinek sem nyújt segítséget, 
hogy átléphesse a szakadékot. Bejelen-
tette a miniszterelnök, hogy a párt és 

•a kormányzat mindent elkövet, hogy az 
összeesküvés ügye minél előbb a biró-
ság elé, kerüljön. A Független Kisgaz-
dapárt politikai bizottsága megtelte 
azokat az intézkedéseket, amelyek szük-
ségessé váltak. 

Falié; 
hf-lvett kiváló minőségű 

„ F R E G O L I " íahéjpól ló 

nagykereskedőknek is ere-
deti gyári árbzn 

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

A paprikatermelök nem bíznak 
a szövetkezet mostani 

vezetőségében 
„Paprikás hangulatban lezajlott közgyűlésen adtak haagot 

elégedetlenségöhmk a kistermelőt?, hiLésaiíők 

Leszavazták a vezetőség ala ps zabé IHTIÍ dcsitú javaslatot 

Szabadegyetem indul Szegeden 
A Szegedi Tudományegyetem böl-

csészeti kara és Szeged város szabad-
művelődési felügyelője rendezésében a 
város tudomány iránt érdeklődő közön-
sége részére január 21-én, kedden sza-
badegyetem nyílik és március végéig 
tart. Az előadások sorrendje: Halasy-
Nagy József: Magunk nevelése, Bibó 
István: Bevezetés a szociológiába, Bar-
tucz Lajos: Ismerd meg tenmagadat, 
Kanyó Béla: Civilizáció és egészség, 
Nagy Zoltán;. Modern művészeti stílu-
sok, Straub Brúnó: Anyag és élet, 
Frinz Gyula: Föld és állam. Bognár 
Cecil: Mai lélekismeret, Szeghy Endre: 
Népdal és magyar lélek. Bevezetőt 
mond; dr. Antalffy György h. polgár-
mester. Az előadás helye az iparkama-
ra fűtött nagyterme, ideje: minden ked-
den és péntek sn délután 5—7-ig. Belé-
pés díjtalan. 

48 ezer magyar él még 
Ausztriában és Németországban 

(Bécs, január 16.) Máday Béla, a Ma-
gyar Vöröskereszt ausztriai és német-
országi bizottságának vezetője részle-
tes jelentésben számol be a bizottság 
munkájáról. Közli, hogy a bizottság 
felállítása, vagyis 1945 október l-e óta 
Ausztrián keresztül 450 .ezer magyart 
telepitettek vissza hazájába1. Jelenleg 
Ausztriában mintegy 14 ezer, Németor-
szág és a többi nyugati államokban 34 
ezer magyar tartózkodik, akik mihelyt 
a közlekedési viszonyok a szállítást is-
mét lehetővé teszik, ugyancsak vissza-
térnek hazájukba. 

I 

Ismerkedési est 
a Magyar-Szovjet Művelődési 

Társaságban 
(Szeged, január 16.) A Magyar-Szov-

jet Művelődési Társaság rendszeresen 
minden csütörtökön előadásokat rendez, 
melyek azt célozzák, hogy a magyar 
közönség megismerkedjen a Szovjet-
unióval. 

Az első csütörtöki ismeretterjesztő 
elöddás: hangulatos ismerkedési teaest 
keretén belül rendezte a társaság. Dá-
niel György „A magyar irodalom Orosz-
országban" cimen tartott előadást. Lán-
(?, Éva. Dénes Erzsi. Gáthy Pál, Ka-
marás Gyula, Nádas Tibor, Holán Kál-
mán, a Nemzeti Szinház-müvészei és 
Bán Sándor zongoraművész szórakoz-
tatták művészi műsorral a szépszámú 
t . :ji-.tóscgot. - I 

hangzott 

(Szeged, január 16.) A szegedi pap-
rikatermelők, kikészitők és értékesítők 
szövetkezete csütörtökön közgyűlést 
tartott a városházán. Ezen megjelent 
Budapestről Iióczián miniszteri biztos 
is, vaiamint dr. Pálfy György főispán, 
á távollevő polgármester képviseleté*, 
ben pedig Tölcséry László tanácsnok. 
A gyűlés valóban mindvégig! erősen 
„paprikás" hangulatban zajlott le, 
mert a termelő tagoknak állandóan 
sikra kellett szállniok érdekeik megvé-
désére az igazgatóság tagjaival szem-
ben. Az ellentétek már akkor kezdtek 
megnyilatkozni, amikor Ecsedi Ferenc 
ügyvezető-igazgató felolvasta az igaz-
gatóság jelentését. A számszerű ada-
tok felolvasása után megállapította, 

hogy a szövetkezeti beváltó az elmúlt 
időszakban eredményesen dolgozott. 

St a kijelentést a termelők részéről 

ves közbeszólások kisérték. 
— Még a decemberi paprika árát 

sem kaptam meg; — szóit közbe egy 
parasztasszony. 

— Itt nem tárgyalunk egyéni sérel-
meket — válaszolta erre magabiztosan 
az ügyvezető-igazgató. Jöjjenek be és 
akkor majd ott elszámolunk! 

— Szóba sem állnak ott velünk! 
Dehogyis számolnák el! — 
tovább a panasz. 

Egy másik fejkendős parasztasszony 
is felszólalt; 

— A kistermelők cs kikészitők 
éhen vesznek igy a paprika mellett. 
Csak a~ tud megélni, aki 10 -15 má-
zsás tételeket szállít be. A 

Vihar as alapszabály-
módosítás miatt 

Az igazgatói besiámoió után dr Kap 
László, á szövetkezei ügyésze alapsza-
bálymódositó javast-tokát terjesztett 
elő. A legnagyobb vihart ennek során 
az a javaslat váltotta ki, amely szerint 
a jövőben az igazgatósági tagok tyy-
harmadrészét a földművelésügyi minisz-
ter által kijelölt személyek közül kell 
választani. Ez természetesen az igazga-
tóság jelenlegi tagjainak igen kedvező 
lenne, mert valószínű, hogy uj válasz-
tás esetén a termelők nem választarák 
meg ismét őket. Szinte egyöntetűen zu-
dult fel erre a közgyűlési termet telje-
sen megtöltő termnlőtársadalorti és a 
legélesebben tiltakozóit. ez ellen a ja-
vaslat ellen. 

Az első felszólalásra jelentkezőt az 
igazgatóság tagjai nem is engedték szó-
hoz jutni azzal az indokkal; hogy meg 
nem tagja a szövetkezetnek. Hiába bi-
zonygatta, hogy jegyeztetett üzletrészt 
és hiába követelték a gazdák is, hogy 
felszólalhasson ez ellen az igazságtalan 
javaslat ellen. Az igftgatóság tagjai 
ugy látszik, abban bíztak, hogy ennek, 
a számukra veszedelmes felszólalóitok 
elhallgattatásával sikerül keresztülvin-
ni terveiket; A paprikatermelők azon-
ban nem hagyták a maguk igazát. 

— Ha a szövetkezet valóbah a ter-
melőké és kikészitőké --- szólalt fel c-gy 

paprikatermelő gazda ekkor bízzák 
a szövetkezet tagjaira, hogy kik le-
gyenek a szövetkezet igazgatói és fel-
ügyelő bizottsági tagjai. Ha annyi jo-
got sem adnak meg, hogy szabadon vá-
lasszuk meg képviselőinket, akkor nincs 
is szükség.szövetkezet.o. 

Az igazgatóság azonban semmikép-
pen sem akart belenyugodni ebbe az 
állásfoglalásba és minden lehető mó-
don próbálta csürni-csavavni a dolgot, 
csakhogy valamiképpen megvédje a 

maga érdekeit. Az igazgatóság tagja; 
Nagyiván János ismét csak bebizonyí-
totta felszólalásával, hogy nem a kis-
termelők mellett áll, hanem inkább az 
uri érdekszövetség mellett tör lándzsát. 
Felszólalása természetesen sikerleien, 
maradt. Az igazgatóság .tagjai ismét 
összedugták a fejüket és Kóezián mi-
niszteri biztos rendeletre is próbált hi-
vatkozni, de a kistermelők továbbra is. 
állták a sarat. Igen érdekes volt meg-
figyelni, hogy eb^en a h.ves vitában, 
mint kerültek egymással •szembe o:-z-
lályhelyzetüknek megfelelően az egy-
párt ba tartozó kisgazdapártiak is. 

Végül is«.az igazgatósági urak, terve• 
meghiusult, minden erőfeszítésük elle-
nére j.s kénytelenek voltak1 a' dolgot sza-
vazás elé vinni. A feltett kérdésre szin-
te testületileg állottak fel a- gazdái: és 
a ki'kikészitők, hogy továbbra) is ma-
guk választhassák meg vezetőségüket 
minden korlátozás nélkül Ebbe azután 
az igazgatóság tagjai is kénytelenek, 
voltak belenyugodni. 

A nagypénzü igazgatósági tagok 
olcsón felvasa tolják a paprikát 

Az alapszabály-módosítás többi pont-
jait fogadták el. ezután kisebb-nagyobb 
vita után. általában egész idő alatt a 
legéksebben. szembenálltak a termelők 
és lriskikészitők az igazgatóság tagjai-
val és a legnagyobb fokú bizalmatlan-
ság n-yilatkozott meg irántuk. Tóth Jó-
zsef roszkei paprikatermelő gazda1 fel" 
szólalásában kifejezésre juttatta ezt; 

— Dolgozni és élni akarunk —mon-
dotta többek között. — Tudjuk, hogy 
szövetkezeti alapon épülhet igazán ujjá 
Magyarország, de ilyen szövetkezeti be-
váltóval nem tudunk mit csinálni. Csak 
dolgozunk és fáj1 a szivünk, hpgy mun-
kánknak még sincs eredménye. 

— A kiskikészitők teljesen kiesnek 
a nyeregből — mondotta egy kikészítő. 
A nagypénzü igazgatósági tagok felvá-
sárolják. a tanyákon a paprikát. Egye-
sek nagyon is kihasználják a termelők 
nyomorúságát. 

A felszólalásokból és általában a gyü- ... 
lés hangulatából kitűnt, hogy a terme-1 tar'.ó gazdák kerüljenek. 

lök és kiskikészi.ők egyáltalán,, nincs-e • 
nc-k megelégedve, sőt' teljes bizalmat, 
lansággal viseltetnek az igazgatóság je-
lenlegi tagjai iránt. Ennek oka abban 
kereshető, hogy még a» termelők'képvi-
seletében ben'.ievő tagok sem termelők 
tulajdonképpen, hanem egyben kikészi-
tők is, vagy pedig másokkal dolgoztató 
álpar-asztok. "Ezért az általános bizaí-, 
matlanságor. csak egy uj választás -se-
gíthetné. Uj igazgatósági tagokat kell. 
választani, olyanokat, akikben a ter-. 
moiők megbíznak, mert csalt igy tud-. 

'játé a mostani gazdasági bajokat átvé-
szelni. 

A termelők nem bíznak cz igazgató--
ság jelenlegi, tagjaiba® és igy magárak 
a Szövetkezetnek, sőt a szövetkezeti* 
•gondolat tekintélye is kockán forog-
hat. Sürgős uj választásra van tehát 
szükség, hogy az igazgatósági tagok so 
rába valóban csak termeléssel foglal ko 
zó és a termelők érdekeit szem élőt -

SZÉCHENYI 
FILMSZÍNHÁZ 

S Z E G E D 
TELEFON: 400. 

Két fiim amelyet sohasem fogunk 
elfelejteni 

Á mult ésjövö 
Két kor kel életre előttünk a 

a mozivásznon 

A mult: Népek ítélőszéke 
a jövő .• Áz ííjusáj} ünnepe 
Végig magyarul beszélő szinesfiim 

Tombácz Imre elvtárs javaslatára 
a város közigazgatási bizottsága 

• felháborodásának adóit kifejezést 
az összeesküvéssel szemben 

Díczfalnssy rendőrvezétőrnagy jelentésében megállapítja 
hogy az eladók kereslek a Kisgazdapárt áitel kiosztott 

sómennyiségen 
Rádiói kaptak a tanyai és kültelki iskolák 

(Szeged, január 16.) . A város köz-
igazgatási bizottsága dr. Pálfy György 
főispán, elnöklésével csütörtökön ülést 
tartott. Az államrendőrség jelentését 
Díczfalussy Ferenc rendőrvezérőrnagy 
olvasía lei. Ebben ai számszerű adatok 
ismertetése után kitért a lapunkban is 
részletesen közölt kisgazdapárti sóosz-
tás körülményeire. Elmondotta, hogy a 
rendőrség bűnügyi osztálya nyomozást 
tett folyamatba ai Kisgazdapárt és a 
Parasztszövetség által tagjai részére 
megszerzett szabad só elosztásával kap-

jelc-ntés volt, hogy a távoli tanyai és 
külterületi iskolákat egy-egy falurádió-.. 
dióval látta el a kultuszminisztérium. 
Ugyanakkor kénytelen*volt bejelenteni,,, 
hogy tüzelőanyag hiánya miatt az .isko-
lákban a karácsonyi szünetet január 
végéig meg kellett, hosszabbitaniok. 

Kiemelkedő része volt a közigazga-
tási bizottság ülésének Tombácz Imre 
elvtárs, nemzetgyűlési képviselő felszó-
lalása. A leleplezett fasiszta összyeskü-" 
véssél kapcsolatban kérte, hogy a'köz-

megszerzett szabad so emsziasavai Kap- j túsi bizoítság foglaljon állást «* 
csolatos allitolágos visszaelesek tárgyá- ügyben ^ (ejezseyki felháborodását « 

gaz földalatti reakciós szervezkedés mi 

1 műsorban 
Az előadások 

3, 5, 7, órakor 
kezdődnek. 

ban. Ennek lényege, hogy a szabad sót, 
melynólc fogyasztói ára mázsánkint 240 
forint, a Fenyő cég közvetítésével rész-
ben a kiskereskedelem kikapcsolásával 
a mázsár/kinti 224 forintos nagykeres-
kedői ár helyett 240 forintos kiskeres-
kedői áron hozták forgalomba. Megál-
lapították a nyomozás során, hogy a só 
beszerzési ára 216 forint volt mázsán-
kint,- amelyhez az összes, kiadásokat 
hozzászámítva, mázsánkint 10 forint 
kiadás járult, tehát a só .az eladóknak 
csak 226 forintban volt. Ebből a sóból 
'két vagont' a Fenyő cég ia Kisgazdapárt 
és ' a Parasztszövetség által kiállított 
utalványokra akként mért szét, hogy a 
vevők a kilónkint 2 forint: 40 filléres 
árat egyenesen a beszerzőknek f iAtték 
ki. Három vagon sót közös megegyezés 
alapján kiskereskedőknek adtak át 232 
forintos mázsánkinti áron. Így tehát az 
eladóknak a són kilónkint 14, illetve 8 
fillér hasznuk volt. 

Bejelentette ezzel kapcsolatban Dícz-
falussy rendőrvezérőrnagy, hogy a. bűn-
ügyi osztály ai közellátási 'minisztériu-
mot táviratban kérte ai só érára vonat-
kozó rendelet közlésére, mivel az el-
adók azzal védekeznek, hogy a Magyar 
Közlönyben a szabad sónak csak a fo-
gyasztói ára van meg. 

A polgármesteri j derítést Bakos 
Géza tanácsnok olvasta fe!. Ebben a 
polgármester részié', esen ismerteti a vá-
ros különböző intézményeinek havi mű-
ködését, Dr. Bóka Ferenc tanügyi fo-
galmazó a tanfelügyelőség jelentését ol-

att.. A bizottság egyhangú Helyesléssel 
fogadta el Tombácz elvtárs indítványát. 

A közellátási ügyosztály jelentésé-
vel kapcsolatban dr. Antalffy György 
elvtárs helyettes polgármester bejelen-
tette, hogy havi 35.000 kiló szappan-
kiutalás érkezett ai város részére és ezt 
jegyie osztják szét' méf> januárban. Be-
jelentette egyben azt is, hogy a város 
hatósága kéri majd ennek a kontin-
gensnek a felemelését. Közölte azt is. 
hogy a sójövedéki vezérigazgatóság táv-
iratban értesítette a város vezetőségét, 
hogy szabad só áll rendelkezéséve és 
ezt a szegedi kereskedők 2.14 íőrin'.o* 
áron fuvarköltségmen: esen megkanhac- . 
ják. 

A közigazgatási bizottság ülése. a. 
közegészségügyi, a pénzügyigazgalóságí, 
az állam ügyészségi, az árvaszéki, az 
államépkészeti felügyelőség és a gazda-
sági felügyelőségi jelentés felolvasása-, 
val, valamint több hozzászólással érc 
végett ^ 

A bizottság ülése után ugyancsak a 
főispán elnöklésével a város fegyelmi 
választmánya tartott ülést. Ezen dr. 
Baráti Pál terjesztette elő az 1919-ben 
baloldali magatartásuk . miatt elitélt 
városi tisztviselők rehabilitációs ügyéi. 
Ennek során rehabilitálták Nyilas Já-
széi sigédnyilván tartót, Fülöp Józ séf 
nyilvántartót, Bánhidi Bley Lajos adu 

vasta fel. Ennek érdekes része az a be-tisztet s Kis István nyilvántartót. 
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N R P I R E N Q 
PÉNTEK, január 17. 

Nemzeti Színház: Este 7 órakor: Igy 
élni jó. Szelvény bériét. 

Széchenyi Filmszínház: 3, 5, 7. Né-
pek Ítélőszéke. Szépség! ünnepe 1946. 
Végig magyarul beszélő színes film. 

Belvárosi Mozi: Fél 4, négyed: 6 és 
7 órakor; Falürossza. 

Korzó Mozi: Fél 4, negyed 6 és "7 
órakor. Magdolna. 

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

f óráig. 
Egyetemi • könyvtár: Nyitva 8-tól 

*®te 7 óráig. 

SZOLGALATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 
Franki József Szent György-tér 6, 

Juszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, 
Temesváry József Klauzál-tér 9. 

—oOo— 
— Időjárás jelentés. Várható időjá-

rás. péntek estig: Gyenge szél, sok 
lielyen köd, kisebb ködszstálástól el-
tekintve száraz idő. Éjjel mérsékelt 
fagy, nappal: olvadás. 

— Pénteken délben 12 órakor a 
• Nemzeti Bizottság ülést tart a város-

házán. A tagok pontos megjelenését 
kérik. 

— OTI előadás a kamarában. A 
tárc-ad«lo:iibulosiíássa2! 'kapcsolatosan, 
számos uj rendelkezés és módosító 
intézkedés jelent meg, amelyekről 

- minden munkaadónak a saját érdeké-
ben tudomással kell bírnia. A kamara 
fűtött nagytermében vasárnap 'dél-
előtt, fél 11 órakor ezekről a "kérdé-
sekről előadást tartanak, amelyen az 
iparosok melleit a kereskedőknek is 
érdeke a megjelenés, mert az őket 
érdeklő tudnivalókat részidőé részle-
tesen ismertetik. 

— Választmányi ülés az Újságíró, 
otthonban. A .Szegedi Újságírók és 
Művészek Otthonának választmánya 
ma, pénteken délután 3 órakor ülést 
tart. Az Otthon vezetősége kéri a vá-

* Jas'ztmány pontos megjelenését. 
— Az MKP hadifogolyszolgálata. 

Kovács György tartózkodási helyét fel-
kutattuk, kérjük feleségét irodánkba 
bejönni, Arany János-utca 2. A haza-
hozatali kérvények iktatószámának át-
vétele végeit kérjük az alábbi hadifog-
lyok hozzátartozóit irodánkba, Arany 
János-utca 2. sz. bejönni: Zaháti An-
tal Kübekháza, Szűcsi János Kübek-
háza, Tóth J. Mátyás Felsőközpont, i f j . 
Kószó István Alsóvárosi ff. 93, Egyek 
Zsigmond Rókusi ff. 5-7, Komócsi Imre 

' Gyulai 142, Puszta János Kübekháza, 
i f j . Soós Vince Kiskundorozsma. Bocs-
kai-ff ca 7, Kőváiy Bertalan Vadász-u. 
4a. szám, Korom-Márk Deszk. 

— Népfőiskola indul, Szegeden. 
A tanárképző főiskola és Szeged város 
szabadművelődési felügyelője rendezé-
sében a népfőiskola január 20-án, hét-
főn délután 5 órakor előadásait meg-
kezdi. Az előadások első sorozata: So-
mogyi József: Kultura és . civilizáció", 
Párkányi László; A modern fizika vi-
lágképe, Martonyi János; Az állam 
élete, Madácay László: A magyar iro-
dalom fejlődése, Gallé László: A kémia 
inai világképe, Nüclay Ferenc;'"Sorsfor-
dító dátumok a magyar történelemben. 
Az előadások helye: Eoldogasszony-sú-
gárut 8, ideje: minden hétfőn 'és csü-
törtökön 5-től 8-ig. A már beiratkozott 
hallgatókon- kivül is érdeklődőket szí-
vesen látnak. Belépés díjtalan. 

— Az MNDSz Szeged-felsővárosi 
csoportja műsoros táncestélyt rendez 
a Postásotthon dísztermében 18-án este 
7 órai kezdettel. Tánczenét a jólismert 
kiváló rendőr jazz-zenekar szolgáltatja. 
Belépődíj 1.50 forint. A tiszta jövedel-
met a háború sújtotta gyermekek fel-
segélyezése javára fordítják. Minden-
ki® szénetettel meghív és vár a vezető-
ség.' 

x A 73 éves Reich ékszerész cég je-
lenti, hogy megérkezett a tegszebb 
arany, ezüst, ajándéktárgyak nagy. 
választékban. Tárcák, órák, gyürük, 
karkötök, brossuk, ezüst evőeszközök 
nagyválasztékban. Mielőtt vásárolna, 
tekintse meg kirakatomat és árurak-
táTpmat, vétel kényszer nélkül. 

A munkáspártok tagjai együttesen 
hallgatják meg szombaton 

Rákosi és Szakasits rádióban közve-
tített beszédét 

Felhívjuk, az elvtársak figyelmét, hogy a Magyar Kommunista 
Párt és a Szociáldemokrata Párt szombat délután a budapesti 
Sportcsarnokban tartandó nagygyűlés hplyszini közvetítését kö-
zös összejövetelen hallgatja meg. A nagygyűlésen R á k o s i és 

' S z a k a s i t s elvtársak beszélnek. Az összes üzemi és kerületi 
pártszervezetek vezetőségi tágjainak, valamint az üzemi bizott-
sági tagok megjelenése kötelező. Az összejövetel helye: Belvá-

rosi Mozi, délután fél 3 órakor. ~~ 

Ext már a NOT is megsokalia 

Hétévi fegyházat kapott 
a szegedi népbiróságon leimentett 

Liptay csendőrtábornok 
(Budapest, január 16.)' A mult év-

ben tárgyalta a szegedi népbiróság Lip-
tai/ László csendőrtábomok, a szegedi 
csendőrkerület parancsnokának hábo-

futására. Fellebbezés folytán szerdán 
'tárgyalta a NOT Bojta-tánáosa a nyi-
las id6k csendőr kegyetlenkedéseit irá-
nyító tábornok bűnügyét és hétévi 

rus és népellenes bűnügyét s a közvé- fegyházbüntetésre ítélte a szegedi nép-
lemén'y őszinte felháborodás-ára felmen-' birák által büntetlennek nyilvánított 
tő ítélettel tett pontot; dicstelen pályáz jcsendőrkopót. 

Auriolt tisztségébe, majd Auriol szí-
vélyes szavakkal válaszolt és megem-
lékezett volt kartársa i-r61. 

C S E R F A L V I 
itegedüett 

január 28-á», hétfőn 
Ti »g* . ( fűtve) k i 8. 

Van fa, 
de nem tudják Szegedre szállítani 

(Szeged, január IG.) Az utóbbi idő- >rülbedül 10 napja indulásra. készen 
ben a fahiány egyre nagyobb mérete ~ — "—" ' — * 
ket kezd ölteni Szegeden. Ebben az 
ügyben kérdést intéztünk Sebő Zol-
tánhoz, az Alföldi Fakereskedők Szőr 
vetkezeíének ügyvezető Igazgatójá-
hoz. Elmondotta, hogy a szövetkezet 
még idejében "gondolkodott Szeged 
tüzelőeE,áfásáról 'és jelenleg is 050 
vagon tűzifára vannak kötései. Ebből 
már többszáz vagont ebben a hónap-
ban le keltett volna szállítani, de 
t észben vagon hiány, részben mozdony; 
és szénhiány miatt a szállítás meiie-
(ében fennakadás mutatkozik. Töb-
bek között B áfa szék állomáson 40 
vagonos zárt tüzifaszerelvény áll kö-

a szövetkezet részére. A főispán és 
a polgármester már többizben köz-
benjárt illetékes helyen a továbbítás 
érdekében, de ez még mindezideig 
nem sikerült. Csályoszró állomáson is 
200 vágón, fa átt, de szállítási nehéz-
ségek intett nem tudják továbbítani. 
Ugyanez a helyzet a dombovári gyüj-
iőállomáson is, ahol jelen pillanatban 
sokszáz vagon tűzifa rekedt meg. 

Sebő igazgató pénteken a főispán 
külön feliratával utazik Budapestre a 
MÁV igazgatóságahoz, hogy a Báta-
ózéken veszteglő 40 vagon tüzift le-
szállítása érdekében intézkedjék. 

Nagy az érdeklődés a Szabad Nép 
irodalmi és müvészestje iránt 

A Nemzeti Színház művészei is terjesztik vasárnap 
a Szabad Népet 

Tovább folyik 
a magyarok deportálása 

Csehszlovákiában 
(íludapest, január 16.) A szlovák 

hatóságok január 15-én a párkányi já-
rásban: levő Kürt, Csiz, Fürj, Szögén 
és ölvedí községekből, a r.agysellyei jár 
rásban levő Zsigradról, a galántai já-
rásban levő Taksonyból és ai" somarjai 
járásban levő Kis- és Nágymagyar köz-
ségekből deportálják a magyarságot. 

—i Dohánykisárusok küldöttsége a 
városházán. A dohány-árusok küldött-
sége Szemerédi Imre elvtárs hadirok-
kant tíjohá-nykisárus vezetésével ke-
reste fel csütörtökön dr. Antalffy 
György elvtáfs h. polgármestert. Ar-
ra kérték rajta keresztül a város \eze-
(öségét a doháinykisárusok, hogy a 
saját éipiitésü eladó-bódéjiiík köztér 
használati engedélyinek árát szállít, 
sák le. A h. polgármester kedden 
pártoló javaslattal terjeszti az ügyet 
a város tanácsa elé. 

— Pénteken hirdet ítéletet a nép-
biróság Csehó Antal igazolási ügyé-
ben. Csütörtökön folytatta a népbí-
róság Répás-tanácsa Csehó Antal volt 
pékmester 'Igazolási íeltebvitelének 
tárgyalását. Csehót az igazotóbizott-
ság annakidején örökre eltiltotta, ipar-
joga gyakorlásától. A csütörtöki tár-
gyaláson 12 tanút hallgattak ky akik 
közül Kohn Benőné pékmester fele-
sége tett különösen terhek) vallomást. 
Bizonyította, hogy iparengedélye el1-
VOlla'S 

át Csehó szorgalmazta, telefo. 
non többször megfenyegette férjét, 
aki végül nagyobb pénzösszeget aján-
lott fel Csehónak, ha abbahagyja az 
üldözést, ami már teljesen az idegeire 
ment. Viola Antal tanú, aki a múltban 
is, szervezeit munkás volt, Csehó anti-
szociális magatartásáról.vallott. Több 
tanú bizonyította, hogy a fakiutála-
soknál a zsidópékeket mellőzte. A 
népbiiróság pénteken befejezi a bizu-
nyüési eljárást és igy valószínűleg 
Ítélethirdetésre is sor kerül. 

(Szeged, január 16.) A Szabad Nép 
szombaton este 6 órakor a Tisza-szálló 
dísztermében megtartandó irodalmi és 
müvészestje iránt egyre nagyobb ér-
deklődés nyilvánul me£. A műsornak 
különösen kiemelkedő része lesz Ter-
sánszky J. Jenő, a, kiváló írónak egyé-
ni izü előadása. Ritkán hallóit művészi 
élményt' jelentenek ezenkivül Hernádi 
Lajos zongoraművész, a Zeneművészeti 
Főiskola tanárának zongoraszámai. Á 
neves pianista Bartók, Kodály, Chopin, 
Paganini, Liszt és Beethoven müveiből 

Színház igazgatójának jelenete, a Peer 
Gynt c-imíi Ibsen-drámából. Gobbi Hil-
da Várkonyi Zoltán ezenkivül Ady-
es József Attila-versekkel) is változato-
sabbá teszik az egyébként is gazdag 
műsort. 

Ezzel kapcsolatban vasárnap egyéb-
ként. £zabad Nép agitációs nap lesz Sze-
geden, melynek során ai Nemzeti Szín-
ház művészei személyesen * árulják a 
Szabad Nép,- a Magyar Kommunista 
Párt közpönti napilapjának példányait. 
Ugyanakkor a Magyar Kommunista 

Játszik.' Ugyancsak nagy 'érdeklődésrej-Bárt Belváros II. szervezetének Kárász-
tarthat számot Gobbi Hilda, a Nemzeti' utcai helyiségéből hangszórós szórakoz-
Szinház ' nagynevű művésznőjének és I tató lemezeket közvetítenek a vasárna-
Várkonyi Zoltán, a budapésti Művész I pi korzó közönségének; 

Víncent Auriol a francia köztársaság 
elnöke 

(Versailles, január 16.) Víncent Au-1 A kongresszus elnökvátesztó ü|ésé-
rtőit, a francia köztársaság elnökévé n,e 
választották. Auriol 452, Champetier 
de'Ribes 242, Gasser 12 ), Cleman-
ceaujGO szavazatot kapott. 

A francia nemzetgyűlés a köztársa-
sági tanács együttes ülését ai szavazás 
eredményének megállapítása után" Du-
clos a nemzetgyűlés első alelnöke nyi-
totta meg. Bejelentette a szavazás ered-
ményét, hogy 883 szavazat közül az ab-
szolút többség: 452 'szavazat. Vincent 
AurioWa esett. A kommunifta és szo-
cialista képviselők helyükről felállva 
tapsoltak, de tapsoltak a középen ülők 
is.' Ezután Duclos igy folytatta: Tekin-
tettel árra, hogy Vincent Auriol a le-
adott szavazatok abszolút többségét el-
nyerte, a francia köztársaság elnökének 
nyilvánítom mától számítva 7 évi idő-
tartamra. A kongresszus tapssal kö-
szöntötte ezt a bejelentést. 

u?ek-berekesztése után az ujonan vá-
lasztott elnököt hagyományos módon 
ikíafták be tisztébe a kongresszus el. 
inökii termében,. Ouclos a nemzetgyű-
lés első alelnöke beiktatta Vincent 

Figyelem! Figyelem! 
HAPVÉD HAKIBBUCI 

Marxista Cionista Munkásmozgalom 
FRECH KIKÜLDÖTTJÉNEK beszá-
molója szombaton délután 6 órakor 
a . Margit-u. 24 szám alatti fűtött 
helyiséigében, (Volt Cserkészotthon). 

— Árdrágítók Sz uzsorabíróság előtt 
Báníii Ilona 3 kiló lisztet adott ' el dr. 
Kálmán Ákosnéna.k 3 forintos árban. 
Mindkettőjüket 100—100 forintra bün-
tették. — Nagy Józsefné dorozsmai gaz. 
dáikodó augusztusban a burgonyát 27 
fillér helyett 50 fillérért mérte, 200 fo-
rintjába került. — Konsánszki Antalné 
dorozsmai gazdálkodó a 27 filléres to-
jást 45 fillérért árulta —' még augusz-
tusban — 200 forinttal bűnhődött- — 
Vecsernyés Mihályné dofoz'smai gazdál-
kodó a burgonyát 1.10 forintért adta, 
300 forintra büntették. — Fodor Sán-
dor' ki sku n dorozsmai gazdálkodó a 30 
filléres kukorica literjét* 90 fillérre 
emelte, egyhónapi fogházat: kapott érte. 
— Szabó. János dorozsmai gazdálkodó 
25 kiló burgonyát akart 90 filléres ár-
ban piacra dobni, a. sikertelen kísérlet 
200 forintjába került, 

x A Szegedi Általános Munkás Dal-
egylet felszólítja a tagjait, hogy ja-
nuár -17-én a próbán feltétlenül je-
lenjenek meg. Vezetőség. 

A Szabad Nép 
irodalmi és müvészesíje 
január ttt-án, szombaton este 6 órakor a T i s z a-szállóban 

Közreműködik: Gobbi Hilda, Várkonyi Z., Hernádi L. 
Felolvasást tart: Tersánszky J . Jenő iró 

A műsoron Bartók, Kodály, Chopin, Paganini, Liszt, Beethoven müvek. 
Jegyek kaphatók a Délmagyarország kiadóhivatalában 
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lebukott a Kettlng-sarok hőse 
(Szeged, január 1G.) Balázs József 

R-listára helyezett volt honvéd törzs-
Őrmester, az inflációs jdőkben ismert 
alakja voit a Kctting-saroknak, alio] 
Cigaretta és egyéb ihleteivel nagy 
tekintélyt vívott ki magának a feketé-
zők között. A rendőrség már' régen 
megf igye lés triatt tartotta, de soha 
nem tudtak ellene bizonyítékot ta-
lá ln i Két izben már őrizetbe is vet-
ték kerékpárlopás gyanúja miatt, de 
mindkét esetben szabadon kellett en-
g edn i Beigazolódott azonban az a 
közmondás, hogy addig jár a korsó 
a kútra, mig e l nem törik. Legutóbb* 
rajtakapták", amint egy leszerelési 
jegyűt, mely a vonatokon utazási iga-
zolványul is szolgál, 16 forintért ::ér-
tékeaiitettí. Azonnal őrizetbe vették 
és megkezdték a kihallgatását. Ala-
pos a gyanú, hogy apró tolvajlások'at 
is kp vetett el és a leszerelési jegye-
ket üzletszerűen árusította. 

— A vádtanuk elmaradása mialí 
elnapolták az ötöstanács tárgyalásait. 
Karácsonyi Györgyné szegedi pék-
mester fe lesége a demokrácia és hit-
felekezet feltén, Kertes Endre szégédí 
szabómjster a zsidó hitfcJekezet fel-
ifen izgatott. A csütörtökre kitűzött 
főtárgyai ásókat a vád -tanúinak tá-
volmaradása miatt el kellett napolni. 

• A népbiróság a népügyész indítvá-
nyára elrendelte a tanuk 'elővezetését. 

— F e g y v c r r e j f e g e t ő t tar tóztat tak F . 
I f j . Zsoldos Ferenc vásárhelyi gaz-
üálkodó'engedély nélkül pisztolyt tar-
tott a házában. Előállították az ál-
lamügyészségre, majd kihallgatása 
után a vizsgálóbíró letartóztatta. 

— »Disz lövés« miatt egyhónapi f o g . 
ház. N a g y lakodalorrt volt tavaly Sö. 
vényházán, az fegész falu összegyűlt 
és mikor a fiatal pár éppen kocsira 
szállt, az egy ik -vendég', Kecskeméti 
István tliszlövést akart leadni. A ki-
lőtt g o l y ó tégy ott tartózkodó kisgyer-
mek hasába fúródott , de a szegedi 
kórházban a kisfiút szerencsésen 
meggyógyí tot ták, igy a büntetőtör-
vényszék Szalay-tanácsa [gondatlan-
ságból okozott súlyos testi sértés vét-
ségeben mondta ki bűnösnek Kecske-
métit cs 1 hónapi fogházbüntetésre 
ítélte. ; ' ' ,'.•; í : j 

— Visszavonta beismerő vallomását 
a bábakereszti apagyilkos. Beszámol, 
tünk legutóbb arról, hogy a bábake-
reszti gyi lkos beismerte tettét. Idő-
közben azonban visszavonta beismerő 
vallomását és Ismét tagad az apa-
gyi lkos fiatalember. Azt állítja, hogy 
mikor elvált apjától az még életben 
volt és kabátját állítása szerint ka-
rácsony előtt disznóölés alkalmával 
vérezte össze. A rendőrségen tovább 
fo ly ik a kihallgatása és bizonyítékok-
kal akarják Rózsa konok tagadását 
megtörnie Egyébként kedden fel je-
lentés érkezett Rózsa József ellen, 
mely Szerint izgága természetű és 
legutóbb vaslapáttal verte fejbe egyik 
szomszédját. 

— K ú t b a u g r o t t — megha l t , ö zv . 
Hajdú István né 76 éves makói öreg-
asszony szerdán a reggeli órákban 
kiment a házból s minthogy sokáig 
nem tért vissza, hozzátartozói kere-
sésére indultak. Az udvaron lévő kút-
ban találták meg, ahonnan nagy ne-
hézségek árán kimentették, de kór-
házba száll ás közben meghalt. Te l -
jének oka ismeretlen. A vizsgálóbíró 

temetési engedélyt megadta. 
— Ketten egy ellen. I f j . Bakos Ist-

ván makói lakos január 12-én este az 
M K P helyiségéből többedmagával ha-
za fe lé tartott. Mikor társaságától el-
vált, Tamás János és Vafga István 
makói lakosok nekimentek, ütlegelték 
és 60 forint készpénzét a zsebéből ki-
vették. A járókelők segítségével el-
fogták a tetteseket és bekísérték a 
szegedi államügyészségre, ahol ki-
hallgatásukuután a vizsgálóbíró Varga 
Istvánt letartóztatta, de Tamás János 
felien is tovább fo ly ik az eljárás. 

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

Székházában Kálvária-utca 10 szám alatt. 
NAPIREND: 

A-z. UFOSz kqzponti előadójának beszámolója. 
Beszámoló helyi munkálatokról. 
Vezetőségválasztás. 
Vita, indítványok. 

m 

— Kinek g y ű j t ö t t e n l ö s z e r e k e t ? 
Bizalmas feljelentés ©lapján házkuta-
tást tartott a vásárhelyi rendőrség Kar-
dos István gazdálkodónál is magánosok-
nál ritkán található nagymennyiségű 
fegyvert ós lőszert, igy katonai fegyve-
reket, 12. kézigránátot, 98 magyar és 
német? töltényt, 66 kibontott töltényt, 
4 kézigránátot élesítő gyutacsot, 1 lő-
szeres ládái, 1 kézigránátos lédét és 
egyéb katonai felszereléseket találtak. 
Kardost előállították az államügyész-
ségre, majd kihallgatása után a vizs-
gálóbíró letartóztatta. Eljárás indul Gál 
Imre és Hajnal' János gazdasági cselé-
dek ellen is, akik tudtak az elrejtett 
hadianyagokról, de nem. jelentették. 

. M O Z I 
Népek ítélőszéke 

Csütörtökön jnutat'.a be a szegedi 
MAF IRT Széchenyi Filmszínház a „Né-
pek ítélőszéke" cimü Vörös Zészíórend-
,de,l kitüntetett nagyszabású szovjet do. 
'kument-filmet, amely © -német háborús 
főbünösök elfogását, nürnbergi íőtár 
gyaiását és menó büntetését mutatja 
be. A filmen rncrirsiiditő képekben vo-
nulnak el előttünk « ' 'német fasiszta 
pusztítás borzalmai, a haláltáboroktól 
kezdve. Régi filmhíradók alapján képe-
ket láthatunk a német fővezérek és 
politikusfk életéből abból az időből, 
amikor még hatalmuk tetőpontján ön-
telten szónokolnak cs "lázítottak az em-
beri szabadság ellen. Utána láthatjuk, 
amint a nürnbergi tárgyalás alatt ma-
gukba roskadva hallgatják a rájuk zú-
duló vádak özönét. Bemutatják az el-
ső iszámu vádlottat, Göringet, majd a 
nácipárti sötét és aljas „lelkiismeretei"; 
Hess Rudolfot, továbbá Kertelt, a né-
met hadsereg vérengző parancsnokéi, 
Rosenberget ' a nácigondolat szülőjét, 
Sfreichert a Stürmer uszító főszerkesz-
tőjét, Bakter von Schirachot az ifjúság 
megszemélyesítőjét, valamint Ribben-
tropot, Kaltenbrunneri, Dönitzet, Pa-
pent a többi elvakult fasiszta go-
nosztevőt. Ez a íil-m- valóban figyel-
meztetés mindenki számára',- hogy a tör-
ténelem ítélőszéke előbb-utóbb mindig 
meghozza a maga ítéletét, a szabadság 
eltipróival szemben. 

Ezzel a filmmel egyidőben. jálsza a 
Széchenyi Mozi az „ I f j úság ünnepe" ci-
mü pompás kiállítású, rtendvégtg -ma-
gyarul beszélő színes szovjet filmet, 
amely az 1946. év i moszkvai sportünne-
pélyt mutatja be. A filmen színpompás 
népviseletekben ós jelmezekben vonul-
nak fel a különböző szovjet köztársa-
ságpk íiataijai és látványos spor'.mu-
tatványokkal teszik felejthetetlenné ezt 
az egyébként i-s lenyűgöző filmet. 

ffiirataiss koiiiíisénfslr 

S z a k s z g p v e s M i h i p e h 
. Az orvosok szakszervezetének tudo-
mányos osztálya folyó hó 17-én, pénte-
ken délután fél 6 órakor á Sebészeti 
klinika előadó termében tudományos 
ülést tart. Tárgy: dr. Ferencz Pál (Eu-, 
dapest). Lázcsillapítók hatása immun 
folyamatokra és sepsisbacteriumok té-
nyé szth et őségére. 

Az ÜFOSZ (Ujgazdák és Földhözjut-
tatottak Országos Szövetsége) január 
19-én, vasárnap délelőtt 9 órakor tag-
gyűlést tart a szakszervezeti székház-
ban (Káivária-u. 10). 

A szállító munkások szakszervezete 
január' 19-én, vasárnap délelőtt 9 óra-
kor taggyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A famúnkások szakszervezete január 
19-én, vasárnap déjelőtt 9 órakor tag-
gyűlést tart a szakszervezeti székház-
ban. 

A vegyipari munkások szakszerve-
zete január 19-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor 'taggyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A Munkás Kulturszövetség tánccal 
egybekötött műsoros estet tart január 
19-én, vasárnap este 5 órakor a szak-
szervezeti székházban. A műsorban 
közreműködnek a Szegedi Általános 
Munkás Dalegylct dr. Endrődi karnagy 

f Vezényletével, a. Gázgyár zenekara és 
| kvilt'urgárdéja, a Winter kefegyár és a 
; Szikra gyufagyár kulturgárdái. Tánc, 
büffé, fűtött terem. 

1 A kereskedelmi alkalmazottak szak-
Szervezetének szegedi csoportja felhív-
ja utazó és ügynök tagjait, hogy az 
ügynöki igazolványok végett szükséges 
hdataikat szakcsoportunk irodájában 
(Kálvá-ria-u. 10) a hivatalos órák alatt 
legkésőbb február elsejéig saját érde-
kükben adják le. Vezetőség. 

A kereskedelmi alkalmazottak szak-
szervezetének szegedi csoportja .felhív-
ja tagjai figyelmét arra, hogy keres-
kedelmi továbbképző tanfolyamot in-
dít. Részletes felvilágosítás és jelentke-
zés végett a vezetőség a hivatalos órák 
alatti tagjai rendelkezésére áll, a szak-
szervezeti "Székházban. 

A- magánalkalmazottak szakszerve-
zetének gyógyszerész szakosztálya ja-
nuár 17-én, pénteken délután 5 óra-
kor tag-gyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A 'textiihulladék-gyujtők saját ér . 
dekükben jelentkezzenek ,a textil-
munkás szakszfervfeze'néi január 20-án, 
hétfőn délelőtt Kálvária-utca 10. I I ; 
emplfet. , , 

Hirdetmény. Az.5 holdon aluli gaz-
dálkodó gabonabeszolgáltatrfei ICCÖ-
yezrnénye; Kizárólagos; • l-orterjneíöi 
kimérések zárórája ; Szeged th j. város 
területén lévő nyiít árusítási üzletek 
zárórájának megállapítása tárgyakra 
vonatkozó hirdetmények megtekinthe-
tők a városi hirdetőtáblán Bérház-
kapu alatt. „ 

Számoló és Írógépeket 
a legmagasabb árban V S S á f O l ö S í 

Farkas P á ! Lr¥lpíf EmS 
Kossuth Lajos-sugárut 8. 

Apróhirdetéseit 

I L A K A S i 
BÚTOROZOTT szoba teljes ellátás-

sal és ftirdőszobahasználattal kiadó. 
Cim Bocskay-u. 9. I I . 13. 

I F O G L A L K O Z Á S I 
I SZÉLL Sándor férfiszabóságát Róka-
utca 21 alatt folytatja. 

• ÍRÓGÉP műszerész segédet felveszek' 
Kelemen Márton, Kelemen-utca. 

« JÖLFÖZÖ mindenes hosszú bizonyít-
ványokkal jelentkezzen Kertész bútor-
üzlet, Klauzál-tér 6. 

P O R T 
Vasárnap Szeged—Gyula- ökigvivó-

•mérközés Szegeden. Vasárnap delelőt* 
fé l 11 órai kezdE'ttel az UMTE jóképes-
ségü #rölvivó csapata a gyulai ökölví-
vókkal mérkőzik az ipartestület nagy-
termében. 

Kosárlabda. A Tisza kosárlabdázói 
vasárnap Budapesten az őszi idény 
utolsó NB I. mérkőzését játszák- a 
VAC-al. 

Az SzMTE hirei.' A Szegedi Mun-
kás Testedző Egyesület szombaton 
18-án este 8 órakor tartja az egyesü-
let klubavató vacsoráját, melyre a 
társegyesüicteket, pártokat, szövetsége-
ket, szakszervezeteket és :a sportked-
velő közönséget ezúton hivja meg az 
SzMTE elnöksége. — Az egyesület ha-
gyományos sportbálját: 25-én, szomba-
ton este 8 órakor tartja a Raffai-ven-
déglő- összes termeiben. Cigányzene, 
dzsesz. Az elnökségi ezúton hivja meg 
a sportkedvelő közönségét. 

fCftzeilíiás! kSzlaméayek 
SÓKIÖSZTÁS. Az ellátatlanok élel-

miszerjegyének „C" jclii jegyére, vala-
mint az ellátottak közellátási szelvé-
nyének „G" jelű jegyére január hóra 
50 dkg só vásárolható. Kereskedők ja-
nuár 28-ig beszedett és elszámolt je-
gyekre kaphatnak kiutalást. A só árát 
jogosultak a jegyek beszedése alkalmá-
val előre .kifizethetik. Január 31-én a 
sóutalványok érvényüket vesztik. 

Polgármester. 

I A D Á S - V É T E L 
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PÉNTEK, január 17, 
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: A dolgozó nő kozmetikája, 8-
óra 15: Szórakoztató zene. 9.00: Szalon-
zene. 10.00; Hirek. 12.00: Déli harang-
szó, hirek. 12.15: Éntlkl és cigányzene. 
13.15; A lelki egészség. 13.30; Jazz. 14 
óra: Hirek. 14.10: Közvetítés az Orszá-
gos Mezőgazdasági Kémiai Intézet vi-
tamdnosztályáról. 14.25: Tárogató és 
cimbalom. 15.00: Budapest I. — a fron-
ton túlról. 15.15; Rádióiskola. 15.55:' 
Műsorismertetés. 16.00;- A Zeneművé-
szek Szabadszervezetének műsora. 16.45 
Közvetítés az Egyetemi Könyvtár ol-
vasóterméből. 17.00; Hirek. 17.10: A z 
örvosszakszervezet munkája, 17.20: 
SzakszervEzfeti Hiradó. 17.25: Vöröske-
reszt-közleményeik. 17.45: - Sportközle-
mények. 18.00:' Költők és hősök. 18.30: 
Maron Ferenc riportja. 19.00; Téli sze-
renád. 19.40: A Filharmóniai Társaság 
hangversenyének közvetítése. 20.45: Hi-
rek, sporthírek. 21.55: Hirek oroszul. 
22.03: Hirek. 22.25: Mit hallunk holnap? 
22.30: Eejji'elegek. 23,00: A BBC aján-
déklemezei. 24.00 " Hirek. 0.10: Hirek 
franciául. 0.20; Hirek angolul. 

Budapest II. 

17.00: Tánczene. 18.00: Hirek. 18.05: 
Skandináv muzsika. 19,30: Falurádió. 
20.00: Akik nem hallották sohasem. 20 
óra 30: A Rádió szabadegyeteme. 21.00: 
Hirek. 21 15: Jazz. 22.15: Kamarazene. 

BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT, tdQM«M> 
lyegei veszek. Árjegyzék a kirakatba®, 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca SS, fofS» 
dalmi templomnál. 

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

1 pán. 42-es tiszticsizma, 2 pár 43-'-
'-14-cs strapacsizma van eladó. Tisza La-
jos-körut 20 szám. Kocsis fűszeres mel-
lett. 

GÁZTŰZHELY, lószőrmatrac, kis an-
tik tükör és egy mosóteknő eladó. Ré-
vai-u. 3. Házmesternél. 

16—17 éves fiuknak, vagy kistermetű 
férfiaknak való téli- és átmenetikabátois 
(Amerikából) olcsón eladók. Nem hasz-
nált* holmi. Érdeklődni Deák F.-U. 4., 
házmesternél 2—4-ig. 

ELADÖ egy jókarban levő tclikop-
tüm. egy 37-es lak körömcipő és 2 da-
rab 37-es magasszáru női cipő. Cim: 
Jókai-u. 11. 

A K Á C vagy tölgyfát vennék sürgő-
sen tizmázsáig Kálmán-u. 7 em. 5. 

3 + l - es Philips szuper 450 forint. Rá-
diók &0 forinttól. Amatőrbolt, Dáni-u. 

100 literes üstöt üstházzal együtt 
megvenne, Nemestakács-utca 16 föld-
szint. 

NAGYMOSÁST nálunk nélkül nem 
csinálhat, mert szappant, zsírszódát, 
mosóport itt találhat. Plroscégtábla., 
Tisza' Lajos-körut 53. 

GRAFOLÓGUS mindent , megmond 
távoli személyekről is. Már csak rövid 
ideiig. Kölcsey-utca 10. 10—12 és 2— 
0-ig. 

VÍZKERESZT napján a Széchenyi 
Mozi előcsarnokában egy női barna 
jobbkezes bőrkeztyü elveszett. A meg-' 
találó jutalom ellenébe Cserzy Mihál-y-
u'tca 17 sz. alá szíveskedjék leadni. 

SZEGEDVIDÉKI Halász Szövetkezet 
tag-összejövetelt "tart. Bérlet fizetés.. 
Január 19-én délelőtt 9 órakor Felső-
tiszapart, Révész vendéglőben. Vezető-
ség. 

ELADÖ Ingatlanét és vételi esá»t#-» 
kát Jelentse be a Halász ingatlan.troá 
lak (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a búto-

rozott szobáját és lakásbérleti «zán&» 
kát is. 
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Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDÖH 
Felelős kiadó: KONCZ XvÁSZLÖ 

Kiadja; 
H Í R L A P K I A D Ó KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 
Telefon: 493 és 103. nyomdai szerkes® 

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

Telefon; 325 
A H ÍRLAPK IADÓ KFT NYOMÁSÁT 


