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DEMAGYARORSZAfl 
a M A C T A « K O m m i U T A F A I T P É L M A C T A R O R S Z A O l N A P I l A F j á 

A kisgazdapárti Saláta Kálmán 
nemzetgyűlési képviselő 

megszökött lakásáról 
A mentelmi b i z o t t s á g nyolc nemzetgyűlési képviselő 

mentelmi jogának felfüggesztésére fesz javaslatot 
A fasiszta összeesküvők külföldi kapcsolataira is fény derült 

Kitűnő külföldi szervezetét építettek ki a demokrácia ellenségei 
(Budapest, január 17.) Szerdán ház-

kutatást tartottak Péter Ernő OKH 
aligazgató lakásán, ahol az egyik 
szekrény titkos rekeszében megtalál-
ták a »Magyar Közösség? felszaba-
-dulis előtti teljes irattárát és néhány 
felszabadítás utáni akcióra vonatkozó 
utasítást. Az iratok között van a fel-
szabadulás előtti teljes tagnévsor is. 
Az * összeesküvés ügyében folytatott 
nyomozás során az államvédelmi osz-
tály őrizetbe vette Imre Lajost, a Füg-
getlen Ifjusátg főtitkárát és házkuta-
tást tartott a Parasztszövetség szék-
házában. 

A megtalált iratok ismertetik azt a 
tevékenységet, amelyet a Magyar Kö-
zősség 1944. október 15-e után vég-
zett. A Magyar Közösség Szálast, után 
is Horthy Miklóst vallotta vezérének. 
Embereit minden minisztériumba, 
minden bankba, minden egyesületbe 
elhelyezte és támogatta. A felszaba-
dulás egy ideig megzavarta a Ma-
gvar Közösség tevékenységét, később 
azonban ismét hozzáfogtak a szervez-
kedéshez, de most már a demokrácia 
megdöntésére. Száz százalékig szov-
jetellenes és Horthy-páirtiak voltak, 

Tagjaikat behozták a külügyi szol-
gálatba, megbízható embereiket be-
futtatták a minisztériumok, bankok és 
nagyvállalatok jól dotált pozícióiba. 
Minden tevékenységük arra irányult, 
hogy átvegyék a hatalmat, Legismer. 
tjebb tevékenységüket a külügyi vona-
lon folytatták. Ez könnyű is volt, 
mert megbízottaik külügyi pozíció-
kat kaptak a különböző követségek-

tóiéi. 

London, Paris, Bern 
a lasí izta összeesküvők 

külföldi központjai 
A Magyar Közösség három vonalon 

működött. Az egyik a londoni, a má-
sik a párizsi, a harmadik a berni 
vonalon. A külügyi szolgálatot Szeni-
íványi meghatalmazott miniszter és 
követ irányította. Szent-Iványi kiépí-
tette a kapcsolatot 'ady Listowell-iel, 
aki Márffy-Mantuosno Judittal, Már-

•fyy-Manhiano volt követ leányával 
azonos. Márffy-Mantuano Judit be-
furakodott a felszabadulás után a 
londoni magyar követségre és baráti j 
kapcsolatot teremtett Szabó Tamás-
sal, a londoni sajtóattaséval. Szabó ; 

Tamás visszaélt Bede István követ j 
jóhiszeműségével és Bede hátamögött 
részt vett a fasiszta-rezsim külfö.1- j 
clön bujkáiló po'fetikusawiak megszer. I 
verésében. Amikor ezt Bedének tudo-
mására hozták, a londoni magyar kö-
vet azonnali hatállyal felfüggesztette . 
Szabó Tamást és intézkedett vissza- j 
hívása iránt. Szabó azonban ennek el-
üenére Londonban maradt és mind a | 

mai napig folytatta összeesküvő te-
vékenységét. 

Közben Párizsba érkezett a békede-
legációval Högye Mihály alkonzul. 
Högye a párizsi követség kulturális 
attaséja és követségi titkárja lett. Az 
ő feladata volt a rejtjeles bizalmas 
táviratok megfejtése, Högye minden 
bizalmas ügyről jelentést tett Ba-
kách-Besscnyei volt követ cs megha-
talmazott miniszternek. 

A svájci vónal szintén igen érdeke, 
sen fejlődött. Ennek vezetője volt 
Sós Géza miniszteri osztálytanácsos, 
aki a Káiltay-, Sztójay-kormáiiy ide-
jén a külügyminisztérium kulturügy-
rosztályát vezette. Sós Géza svájci 
megbízottja volt Békeffy László. Bé-
keffy megtalálta a kapcsolatokat a 
Svájcba menekült nagytőkés csalá-
dokkal, akik gyáraikat, üzemeiket sze-
rették volna visszaszerezni. Békeffy 

Sós Géza révén tevékeny híve lett az 
összeesküvő csoportnak, amelynek 
élén a visszahívott diplomaták és a 
volt Horthy diplomaták álltak. Bé-
keffy László rejtélyes pénzforrások-
ból a legelőkelőbb szállodákban és 
szanatóriumokban lakott és az utóbbi 
hetekben, tevékeny részt vetít a svájci 
lapokban elhelyezett demokrácia, 
ellenes cikkek megírásában. 

Békeffy László fia Békeffy Gábor 
beszélgetést folytatott telefonon a 
Svájcban tartózkodó Békeffy László-
val. Békeffy Gábor közölte atyjával 
a vele kapcsolatosan megjelent közle-
ményeket, mire Békeffy László a fia 
előtt tiltakozott az összeesküvés vádja 
ellen es közölte, hogy telefonon fel-
hívja a főkapitányságot és amennyi-
ben egészségi állápota megengedi, 
azonnal hazajön, hogy tisztázza ma-
gáit a vádak alól'. 

Jaczkó Pál a fasiszta összeesküvés 
karhatalmi vezetője 

A népbíróság csütörtökön megke-
resést intézett a nemzetgyűlés elnö-
kéhez Salíta Kálmán és Jaczkó Pál 
nemze'gyűlési képviseljük! mentelmi 
jogának felfüggesztésére. A megke-
resésben a következő vádakat emeli 
Jaczkó Pál elten: 

Jaczkó Pál, akli a Kisgazdapárt véd-
erő bizottságának egyik tagja volt, a 
hetes bizottság utasításai alapján be-
folyásolta a honvédelmi miniszté-
riumban a B-listabizottságok mun-
kájúk Ezenkivül szervezője és veze-

tője volt egv illegális karhatalmi ala-
kulatnak, amelynek feladatát képezte 
a budaőrsi repülőtér esetleges kato-
nai megszállása abból a célból, hogy 
a vezetö állásba kiszemelt összees-
küvőket szükség esetén repülőgépen 
kiszoklessék az országból. 

Saláta Kálmán kisgazdapárti kép-
viselő a földalatti összeesküvés egyik 
vezetője pénteken délelőtt megszö-
kött lakásáról. Mentelmi jogának fel-
függesztése után körözést fcocsájta-

fmk ki kézrekeritósére. 

napon belül a népbíréság elé kesülnek 
az összeesküvők 

A Kisgazdapárt politikai bizottsága 
6 képviselő ellen rendelte el a házi 
vizsgálatot. Ezek: Vörös Vince, Vat-
tai László, Horváth János, Gyulai 
László, Hám Tibor és Kiss Sándor. 

Csütörtökön a Ganz hajógyár kül-
döttsége kereste fel Nagy Ferenc 
miniszterelnököt. Mivel a miniszterel-
nök a köztársasági elnöknél tartóz-
kodott, helyette Balogh István ál-
lamtitkár fogadta a küldöttséget. A 
küldöttség kérte, hogy az összeeskü-
vőket végezzék ki. Balogh államtit-
kár kijelentette, hogy az összeeskü-
vők első csoportja, akiknek ügyében 
a nyomozást már befejezték, 10 na-
pon belül bíróság elé kerüJ. Csütör-
tökön egyébként a nyomozó hatósá-
gok számos házkutatást tartottak. Az 
összeesküvéssel kapcsolatban a bel-
ügyminisztérium rövidesen ujabb je-
lentést ad ki. 

Hir szerint felszólítják a külügymi-
nisztert, hogy azokat a gyanúsított 
személyeket, akik külügyi szolgálat-

ban állnak, azonnal függesszék fel 
állásuktól és utasítsák őket, hogy 
február 10-ig jelentkezzenek a kiii-
ügymiiniszíéeiiimban. Ezek a követke-
zők: Högye János párizsi követség 
Szabó Tamás londoni! követség, Gel-
lért Andor Milánó, Honfi Ferenc és 
Soós Géza Genf, Csopey Dénes Mi-, 
lánó és Fónaii Ernőné Róma 

A nemzetgyűlés mentelmi bizottsá-
ga pénteken délután Farkas Mihály 
elnöklete alatt ülést tartott. A bizott-
ság letárgyalta Saláta Kálmán és Jacz-
kó Pál képviselők mentelmi ügyét. A 
mentelmi bizottság DuUn Jenő előadó 
javaslatára megállapította, hogy Saláta 
Kálmán és Jaczkó Pál képviselők a 
demokratikus államrend és a demokra-
tikus köztársaság ellen irányuló bűn-
tett elkövetésével gyanúsíthatok. A bi-
zottság elhatározta, a nemzetgyűlésnek 
ázt a javaslatot terjeszteti elő, hogy Sa-
láta Kálmán és Jaczkó Pál mentelmi 
jogát előzetes letartóztatásra is kiter-
jedő hatállyal függessze fel. 

A mentelmi bizottság ezután Maro-
sán György előadó ismertetésére letár-
gyalta Gyulai László, Háhm Tibor,j 
Horváth János, Kiss Sándor, Vattay' 

I László és Vörös Vince nemzetgyűlési-
[ képviselők mentelmi ügyét. A bizott-
ság megállapította:, a képviseiők a demo-
kratikus államrend és a demokratikus 
köztársaság megdöntésére irányuló-
mozgalomban való részvétel által elkö-
vetett bűntettel gyanúsíthatok. A bi-
zottság ugy határozott, hogy a nevezet-
tek mentelmi jogának előzetes letartóz-
tatást is magában foglaló hatállyal tör-
ténő felfüggesztését javasolja a nemzet-
gyűlésnek. 

A Kisgazdapárt tisztogatni 
f o g ? 

Budapesti lapértesülés szKsrint a 
Független Kisgazdapárt nemzetgyűlési 
képviselőinek a demokratikus megbíz-
hatóság szempontjából való szigorú át-
vizsgálása a párt szűkebb vezetőségé-
nek hatáskörébe tartozik. Ebben a szű-
kebb vezetőségben helyt foglal Nagy 
Ferenc miniszterelnök, Kovács Béla ; 
Oltványi Imre, Balogh István és Var-
gha Béla. Értesülésünk szerint a Kis-
gazdapárt megvárja a fasiszta össze 
esküvés ügyében folytatott nyomozá3 
lezárását s azutáun vizsgálat alá veszi 
nemzetgyűlési csoportjának minden 
egyes tagját. Ez természetesen igen 
nagy munka, mert hiszen több mint 
200 képviselő demokratikus megbízha-
tóságát kell vizsgálat alá venni. 

Az összeesküvéssel kapcsolatban 
újonnan kikérendő képviselők száma 
— a népügyészség döntésétől függően 
— öt vagy hat lesz. 

Sokat igérftek 
Budapesten 

(Szeged, január 17.) Csütörtökön 
Dénes Leó elvtárs polgármester Róna 
Béla elvtárs pénzügyi tanácsnokkal és 
Csányi Ferenc főmérnökkel Budapesten 
járt fontos városi ügyek elintézésére. 
Már előzőleg csütörtökön délre beszél-
tek meg találkozót Mistéth akkori épí-
tésügyi miniszterrel, de addigra Mis-
téthnek „más dolga akadt" és csak az 
Andrássy-ut 60-ban kereshették volna 
fel-. Igy dr. Almay miniszteri, tanácsos-
sal folytattak eredményes megbeszé-
lést a minisztériumban. ígéretet kap-
tak, hogy rövidesen megkapja Szeged 
a munkanélküliek segélyezésére kiutalt 
összeget. Ezáltal a közmunkán foglal-
koztatottak jelenlegi létszámát tovább-
ra is tartani tudják. Ez annál is na-
gyobb eredmény, mert aiz ország 45 vá-
rosa kért ilyen segélyt és ezek köZüL 
Szeged kapja meg elsőnek. 

Hosszas megbeszélések után meg-
ígérték azt is Dénes polgármesternek, 
hogy rövidesen megkezdik Szegeden a 
munkáslakások épitését. Az építésügyi 
minisztérium költségvetésébe felvett 
21 és félmillió forintból erre a célra 
Szegednek 4—5 millió forintot utalnak 
majd ki. Ezek a munkáslakások egysé-
ges terv alapján készült, tipusházak 
lesznek. Valószínűen 20 egy szoba-kony-
hás munkáslaikás lesz egy házban. Ezt 
a tervet itt a helyi viszonyoknak meg-
felelően természetesen módosítják. A 
főszempont, hogy levegős, kertes és vil-
lannyal, vizzel ellátott lakások legye-
nek. A városnak ezenkívül az is célja, 
hogy a külvárosokból ai munkáscsalá-
dok bekerülhessenek a város b-.lsőbb 
részeire. Ezért előreláthatóan a Kálvá-
ria-utcán, a Maros-utcán és egyéb he-
lyen, ahol üres telek áll rendelkezésre, 
a házhelyeket .ingyen adja át munkás-
lakások építésére. 

A pénzügyminisztériumban o híd-
építéshez kérték az ígért 4 millió fo-
rintot. Erre vonatkozóan azonban még 
nem döntött a minisztertanács. A köz-
úti hidra kért kölcsön ügyében is eljár-
tak és külföldi érdekeltséggel is kap-
csolatba léptek. 

Budapesten közölte Kővágó József 
polgármester Dénes Leó elvtárssal, hogy 
a Magyar Városok Országos Szövetsé-
ge 20-án elnöki tanácsülést tart Buda-
pesten. Ezen a polgármester mint ügy-
vezető-elnök vesz rés£t. Az elnöki ta-
nácsülésen többek között a városok 
biztosítási ügyét és a városi erdők kér-
dését tárgyalják meg. 
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Döigei Imre beszél 
a nagy&zegeái UFOSz 

vasárnapi alakuló g y ű l é s é n 
E g y s é g e s s z e r v e z e t b e tömörülnek 

a z ú jonnan iöldkdzjuftatoSft g a s d á k 

(Szeged, január 17.) A felszabadulás, 
kor a magyar nép a demokráciától meg-
kapta a szabadságot. A szabadsággal 
együtt megkapta a földet is. A földes-
úri oriásbirtokok feldarabolásával a 
magyar föld népe felszabadult a nagy-
birtokos osztály ezeréves elnyomása 
alól. 

A régi Horthy-féle nagybirtokos Ma-
gyarország legkiáltóbb s üszkösödő sebe 
volt a hírhedt „hárommillió koldus" je-
lenléte, akinek többsége nincstelen, 
Földnélküli János volt, másrészben pe-
dig proletárkorsban élő törpebirtoko-
sok. A demokrácia ezt a sebet is begyó-
gyította s a földet igénylő parasztoknak 
— csekély töredékétől eltekintve — 
szinte valamennyi tudott annyi földet 
juttatni, hogy rajta virágzó kisparaszti 
gazdaságokat építhetnek ki maguknak, 

A földet azonban nem elég csak 
megkapni, hanem meg is kell tartani. 
Megtartani ugy, hogy meg is védel-
mezni a földreform ellenségei, a reak-
ció, a régi birtokosok ármánykodása 
ellen. S megtartani ugy, hogy ai kapott 
földes ki is fejlesszük életképes, virág-
zó, kisparaszti gazdaságokká. E kettős 
parancs ma a legszentebb törvény az 

ujgazdák -százezrei számára. Hogyan ér-
hetik el ujbirtokosok a kettős célt? 
Ugy, hogy -szervezkednek. Egységes, 
harcos szervezetbe kell tömörülniük 
érdekeik megvédelmezésére. SQha még 
nem volt Magyarországon olyan dol-
gozó társadalmi réteg, amely minden 
tagjának érdekei annyira azonosak cs 
egyek volnának, mint az ujgazdáké. 
Parasztok, maguk az ujgazdák. szerve-
zik saját érdekeik védelmére az 
UFOSz-t, 

Az elmúlt és mostani vasárnapon az 
országban mindenütt megalakult az 
UFOSz megyei szervezete és igen sok 
helyen meg-alakultaik már a- helyi szer-
vezetek is. Most a legsürgősebb fel-
adat: ahol még nincs az UFOSz-nak 
helyi szervezete, ott haladéktalanul ala-
pítsák azt meg. Szegeden vasárnap 
alakul meg az ujgazdák részére nélkü-
lözhetetlen szervezet. 

Az UFOSz vasárnapi szegedi nagy-
gyűlését rendkívüli érdeklődés előzi 
meg, .mert azon résztvesz és a szerve-
zet munkájáról beszámol Dögei Imre, 
az UFOSz központi vezetőségének tit-
kárai is. 

S z e g e d k u l t u r á l i s életének nagy esetninye 
a Szabad Nép müiíészgstjg 

(Szeged, január 17.) Ma, szombaton 
este 6 órakor előreláthatóan, hatalmas 
érdeklődés mellett rendezi meg a Sza-
bad Nép -irodalmi és müvészestjét a 
Tisza-szálló diszterm-ében, Ma délben 
érkezik meg ebből az alkalomból Ter-
feánszky J. Jenő, az ismert fővárosi író-
egyéniség, aki előadást tart az. irodal-
mi- est keretében. Gobbi Hilda, a buda-
pesti N.mzsti Színház művésznője és ^ 
Várkonyi Zoltán, a budapesti Művész I 
Színház igazgatója Ibsen: Peer Gynt l 

cimü drámájából mutatnak be részié-
teket, ezenkívül Ady- és József Attila--
verseket szavainak. A zenei részben 
Hernádi Lajos zongoraművész, a Zene-
művészeti Főiskola tanára szerepel ki-
váló zongoramüvészétével. Bartók, Ko-
dály, Chopin, Beethoven, Paganini és 
Liszt müveiből játszik; 

Jegyek már csak egészen korlátolt 
számban kaphatók a Délmagyarország, 
kiadóhivatalában. 

Az OTI megszervezi az üzemek 
egészségügyi ellenőrzését 

Az országban elsőnek Szegeden alokult meg az üzem-
egészségügyért tanfolyam 

(Szeged, január 17.) Sok panasz ér. 
Icezett már szerkesztőségünkbe a sze-
gedi üzemek dolgozóitól és számta-
lan. esetben rámutattunk egyes üze-
mekben uralkodó tarthatatlan egész-
ségügyi' állapotokra. Most ugy látjuk, 
hogy végre történik valami az ipari 
egészségvédelem terén a dolgozók ér-
ijükében. A kezdeményezés azonban 
most sem onnan indult ici, ahonnan 
taggal elvárnánk. Nem az üzemek tu-
lajdonosai látták be, hogy lehetetle-
nek már azok az egészségügyi viszo-
nyok, amelyek a gyáraikban és üze. 
műikben uralkodik, hanem az OTI 
tett kezdeményező lépéseket ezén a 

téren a munkásság jogos sérelmeit 
látva. i i • u. ' 

Az OTI igazgatósága az üzemekben 
az üzemi bizottságok támogatásával 
üzemegészségi őröket biz meg, akik-
nek a feladata lesz azután, hogy a 

dolgozók egészsége fölött valóban 
őrködjenek. A fővárosban már dol-
goznak is ezek az üzem- egészség-
őrök. Nemrégen került sor a vidéki 
üzemek megszervezésére;. Elsőnek 
Szegeden állították fel a Mezőgaz-
dasági és Ipari Munkásegészségiigyt 
Vizsgáló Állomást. Ennek az állomás-
nak az lesz a feladata, hogy a mező-
gazdasági1 es ipari dolgozók Egészség-
védelmét Szegeden és kornyékén 
megszervezze. Az állomás hatásköré-

E O U Z O MOZI Telefon 
624. 

Ma premier! 
Az uj amerikai Midro vüígfilmek 

soiozaiábil! 
Ezer uj izgalom! 

500 harcos elefánt! 
A folyó csatája! 

Jonny Weissmöfler 
M a u r e c a O'Snllivazs 

és 
a bátrak bátra 
bravutföszerepiésé-

vel jfju Tarzati 

TARZAN 
t i t k o s k i n ő 

i. dete: fél 4, negyed 6 
=s 7 órakor. 

be tartozik ilyenformán az íizeni-
egészségügyőrségek megszervezése is. 

Beszélgetést folytattunk dr. Bordás 
Lászlóval, az állomás szegedi veze-
tőiével, akitől megtudtuk, hogy már 
megkezdték a munkát Szegeden és az 
üzemeket sorra látogatják majd, hogy 
orvosi szemmel állapíthassák meg a 
hiányosságokat. Ezenkivül csütörtö-
kön indult meg Szegeden is az tizem-
egészségügyön! tanfolyam, amelynek 
az a feladata, hogy az üzemekben 
dolgozó üzemegészségügyőröknek a 
szükséges szakoktatást megadja. Ez 
a tanfolyam három hétig tart éy kü-
lönböző előadások, valamint filmvetí-
tések szerepelnek a tanrendjén. A 
tanfolyam megnyitásán Rostás Osz-
kár főosztályvezető vázolta, hogy az 
OTI ezeken a tanfolyamokon, a mun. 
kásságot szeretné az OTI-hoz köze-
lebb hozni, majd dr. Ferenc Pál, az 
OTí egészségvédelméről tartott elő-
adást. Pénteken este dr. Pacséri Imre 
re az iparegészségügyről beszélt. 

Tömegtüntetések falun 
az összeesküvők ellen 
A Magyar Kommunista Párt Nagy-

szegedi Végrehajtó Bizottsága vasár-
nap, január *19-én délután 3 órakor a 
következő helyeken tart a fasiszta 
összeesküvők elleni -tüntetőgyülést: 

Szőreg, előadó Tombácz Imre nem-
zetgyűlési képviselő. 

Deszk, előadó dr. ZaM Sándor 
nemzetgyűlési képviselő. 

Szatymaz, előadó Komócsin Zoltán. 
Dorozsma, előadó Berár Demeter. 
Ujszenliiván, előadó Perjést László. 
Gyála, előadó Kövi Béla. 

T r ' ü N W : r D ~ könyvkereskedés. 
Dr. Resenbers sníiquárium és pa 
piikeiefkides. D t x a Gjötgy-ta. 2 

(Kulturpaiofáisá!) 

1 db 40 lapos 401-es füzet 0.80 
3 db Diákírón 1.44 
3 db szegedi vagy névnapi lap 1.— 
10 ív fehér irodapapir 0.80 
10 db kék boríték 0.50. 
3 iv vastag barna csomagoló p. 1.50* 
l kg papírzacskó barna 3.50 
1 csomag WC papir 150 lapos 0.98 
1 mappa levélpapír 

(10 papír, 10 boriték) 2.— 
1 doboz (500 db) fogvájó- 1.— 
10 db üres levelezőlap 0.80 

A 
az összeesküvők 

' követeli a 
(Szeged, január 17.) A , szegedi 

Nemzeti Bizottság pénteken délben 
ülést tartott a városházán,. Dr. Tóth 
László rektor, a bizottság elnöke 
megnyitójában javasolta, hogy a fa-
siszta összeesküvők elleni tiltakozásul 
a Nemzeti Bizottság táviratot küldjön 
a miniszterelnökségnek. A javaslatot 
a bizottság tagjai egyhangú helyes-
léssel fogadták el. Á távirat szövege 
á következő: ( 

»A szegedi Nemzeti Bizottság 
ülésén hozott határozatával tilta-
kozik a magyar köztársaság meg-
döntésére irányuló földalatti fa-
siszta szervezkedés ellen. Követel-
iük a bűnösök azonnali bíróság elé 
állítását és alias tettükért a legsú-
lyosabb megtorIást.« 

A távirat elfogadása után, Petri Fe-
renc elvtárs, jegyző a napirendi,ügye-
ket terjesztette elő. Felolvasta ennek 
során a zimonyi jugoszláv nemzeti 
bizottság nyomtatott átiratát, amely-
ben közlik, hogy Molnár M. Gyula 
47 éves szegedi születésű személyt 
habom* és nípell nes büntettek miatt 
főbelőtték. Egyben értesítést kérnek, 

Bizottság 
megbüntetését 

kormánytól 
hogy Molnárnak Szegeden nem volt-e 
vagyona. 

A belügyminisztérium a főispánon 
keresztül szólította fel a Nemzeti Bi-
zottságot, hogy a jövőben senkinek 
ne áMüílson ki erkölcsi bizonyítványt, 
mert ez különösen politikai szem-
pontot kérelmeknél, egyedül csak a 
rendőrség feladata lehet. A Nemzeti 
Bizottság csupán javaslattal élhet a 
rendőrség illetékes osztályánál. 

Az egyetem matematikai kara be-
adványban közölte* hogy a kari iga-
zolóbizottsági tagok legnagyobb része 
cl ávozott Szegedről, igy jelenleg nem 
működik a matematikai és természet-
tudományi; lakon igazolóbizottság. 
Dr. Tóth László tájékozódik ebben az 
ügyben és a legrövidebb időn belül 
megtörténik az igazolóbizoítsálg uj 
tagjainak kinevezése. Elfogadta : 
Nemzeti Bizottság a joghallgatókat 
igazoló bizottság ifjúsági tagjának G8-. 
möry Lászlónak lemondását és helyébe 
a Jogász Egyesület, javaslatára Szto-
dohlik-László joghallgatót nevezte ki. 

A pénteki Nemzeti Bizottsági ütés. 
több apró előterjesztés megtárgyalá-
sával ért véget. 

-•-nwsmm 

A rendőrséget is meg akarta vesztegetni 
Kovács Antal, a hus- és zsiradék hivatal 

sikkasztó vezetője 
(Szeged, január 17.) Kovács Antal, 

a szegedi hus- és zsiradékhivatal volt 
főnöke ellen sikkasztás gyanúja miatt 
indult eljárás, végül a közellátás érde-
keit súlyosan veszélyeztető bűncselek-
mény miatt vizsgalati fogságba került. 
Bünlajstroma azonban egyre bővül. A 
pénteki napon vesztegetés bűntettéért, 
vonta felelősségre a szegedi büntető 
törvényszék Linzer-tanácsa. A fogházőr 
kíséretében érkező vádlott előtt ismer-
teti a tanácselnök » vádiratot. Kovács 
Antal, mint a hus- és zsiradékhivatal 
akkori vezetője, 1945 október 18-án haj-
nalban Sajdik János gépkocsijával 
nagymennyiségű húsárut, zsiradékot és 
szappant akart szállítási engedély nél-
kül Budapestire vinni. A nemzetközi 
uton szolgálatot teljesítő Bugyi József 
nyomozó őrmester feltartóztatta, és szál-
lítási engedélyt kért. A vádlott először 
azzal a mesével állt elő, hogy egy bu-
dapesti minisztériumba viszi a szállít-
mányt, mert minisztert akar megvesz-
tegetni, hogy Szeged ügyeit nagyobb 
szeretettel kezeljék. Mikor ez nem hasz-
nált, azt adta elő a nyomozóknak, hogy 
Szegeden 5000 disznót hizlaltat jóváté-
telre s ki szeretné Budapesten iráni 
azok hasított állapotban szállítását, hogy 
a belsőségek Szegeden maradjanak sa 
szállítmány a mintául szolgálna. A nyo-
mozók ennek se dőltek be, ekkor fel-
ajánlotta ugy Bugyi nyomozó őrmester-
nek, mint a szolgálatot teljesítő rend-
őröknek, ha visszajön, kapnak egy-egy 
hasított sertést és egész életükre ellátja 
őket zsiradékkal, csak engedjék most 
tovább, sőt Bugyinak nagyobb összegű 
pénzt is akart átadni. Bugyi ragaszko-
dott a száilitási engedélyhez, bár tudta, 
hogy a zsiradékhivalal vezetőjével áll 
szemben és csak akkor engedte át a 
szállítmányt, amikor erre Kovács köz-
benjárására a rendőrség elnöki osztá-
lyától egyenes utasítást kapott. 

A vádlott tagadta a vesztegetés té-
nyét, ai tényállást egyébként beismerte. 
A .kihallgatott nyomozók igazolták a 
vádiratban foglaltakat, további bizo-
nyítás végett a főtárgyalás folytatásárai 
és Ítélethirdetésre február 21-én kerül 
sor. 

A tárgyalás ugyan befejeződött, de 
a jelenvoltakat ujabb meglepetés érte. 
A hallgatóság soraiból egy férfi Linzer 

tanácselnökhöz lépett és előadta, hogj 
Budapestről érkezett, az ottani hu>- és 
zsiradékhivatal tisztviselője. Kovács-
annakidején mint a szegedi kirendelt-
ség vezető j© tőle és több társától na-. 
gyobb összegeket vett fel1 hasitotí ser-
tésre, amit mind a mai napig nem szál-
lított le. Hallott a sikkasztásról, azért 
jött le, hogy tájékozódjék, éppen a fő-
tárgyalássa érkezett s az ott hallottak-
csak megerősítették abban « feltevéié-
ben, nogy ugy a saját, mint társai ne-
vében csalás büntette miatt feljelentési 
tegyen Kovács Antal ellen, aki nemcsak, 
közpénzeket sikkasztott el, de nincste-
len kisembereket azon célból, hogy ma-
gának jogtalan vagyoni hasznot szerez-
zen, fondorlattal tévedésbe ejtett. 

Szabad Nép 
sa|tóagitáció 

(Szeged, január 17.) Vasárnap Sze 
geden nagyszabású sajtóagitációt ren-. 
dez a Szabad Nép, a Magyar Kommu-
nista Párt központi napilapja, hogy a 
kommunista sajtót még jobban megis-
mertesse és megkedveltesse a dolgozó-
tömegekkel. A sajióagrtációs nap mun-
kájába bekapcsolódnak a szegedi Nem-
zeti Színház művészei is. Vasárnap dél-
előtt ugyanis a- Széchenyi-téren és & 
Kárász-utcán ők fogják- árulni: a Sza-
bad Népet. Ezenkivül a Délmagy ar or-
szág kiadóhivatalában z:nés, énekes 
műsoros délelőttök rendeznek és ezt 
hangszórókon közvetítik a vasárnap 
déli korzó közönségének szórakoztatá-
sára. 

F a l i é i 
Rt* 

helyeit kiváló minőségű 

„ F R E G O L P S a h é i p ó t i ó 
nagykereskedőknek is ere-
deti gyári árban 

S Z E R E D A I - n á 
Cserzy M.-u. 3. — Kárász-u. 10j 
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HEH 
N A P I R E N D 

SZOMBAT, január 18. 
Nemzeti Színház: Este 7 érakor: A 

víg özvegy. Szelvénybértét. 
Széchenyi Filmszínház: 3, 5, 7 érat 

kor: Népek ítélőszéke. A szépség ünne-
pe 1946. Végig magyarul beszélő színes 
fijm. 

Belvárosi Mozi.- Fél1 4, negyed 6 és 
7 órakor: Falurossza. 

Korzó Mozi; Fél 4, negyed 6 és 7 
órakor; Tarzaa. 

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

1 óráig. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-tól 

ette 7 óráig. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 
09, Franki József Szent György-tér 6, 
'Juszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, 
Temesváry József Klauzál-tér 9. 

—oQo— 
-- Időjárásjelentés. Várható időjá-

rás szombat estig: Ma gyenge lég-
áramlás, holnap mérsékelt délnyu-
gati, nyugati szól, sokfelé köd. He-
genként ködszitálás. Éjjel mérsékelt 
fágv, nappal olvadás, 

— Oldner Wladimir, az Uj Sző 
munkatársa meghalt. A demokratikus 
magyar hírlapíró társadalomnak gyá-
sza van. Oldner Wladimir, a Vörös 
Hadsereg századosa, az Uj Sző-nak, 
a Szovjet Hadsereg magyarországi 
lapjának munkatársa hivatása teljesí-
tése közben tragikus módon meg-
halt. A fiatalon, 23 'éves korában el-
hunyt hírlapíró Kassai Gézának, az 
Uj Szó helyettes főszerkesztőjének 
fia volt. 

— Beiratkozások az egyetemre. A 
szegedi tudományegyetem jog- és ál-
íviiiudományi, orvostudományi, böj-
csészet-, nyelv- és történettudományi, 
valamint a matematikai és természet-
tudományi' karára a felvételek és be-
iratkozások az 1946—47. tanév II. 
félévére 1947. február 24-től március 
4-ig tartanak. Az előadások március 
5-én kezdődnek. Utólagos beiratko-
zás^ március 5—19-ig. 

— A Magyar Kommunista Párt vá-
rosházi szervezete vasárnap délután 
5 órai kezdettel műsorral és tánccal 
egybekötött barátkozó teadélutánt 
rendez a Káivin-iiért székházban-. Min-
denkit szívesen lát a rendezőség. 

— Nevelők továbbképzése. A sze-
gedi nevelők továbbképzésére szer-
vezett tanfolyamon január; 18-án, 
szombaton délután 3 óraiii kezdettel az 
állami Klauzál-gimnáziumban a követ-
kezők tartanak előadást: dr. Zsám-
béki László ál!, gimnáziumi tanár az 
iskolásgyersnek megfigyeléséről, dr. 
Martonyi: János egyetemi ny. r. tanár 
az emberi jogok fajairól és mai prob-
lematikájáról, dr. Berky Imije áll. 
gyakorló gimnáziumi tanár Szocioló-
gia és szocializmus címmel, dr. Tóth 
László egyetemi ny. r. tanár a nemze-
tiségi kérdésről;; 

Az Ujságíróotthon hírei. Ma, 
szombaton, este 8 órakor klubvacsora. 
— Január 19-én, vasárnap délután 5 
órakor a milánói Scala előadásában 
Verdi operálja a Trubadur. (Hangle-
mez közvetítés, Per ti le, Granforte 
stb.) ' ' « 

— Az MKP Belváros I. szervezete 
19-én, vasárnap délután 5 órai kez-
dettel műsorral egybekötött .teadél-
utánt rendez Berzsenyi-utca 2. szám 
alatti székházában. Hideg-meleg büf-
fé . Mindenkit szívesen látunk. 

Figyelem! Figyelem! 
HAOVÉD HAKIBBUCI 

Marxista Cionista Munkásmozgalom 
ERECJ KIKÜLDÖTTJÉNEK beszá-
molója szombaton délután 6 órakor 
a Margit-u. 24 szóm alatti fűtött 
helyiségében. (Volt Cserkészotthon). 

A munkáspártok tagjai 
együttesen hallgatják meg szombaton 
Rákosi és Szakasits elvtársak rádióban 

közvetített beszédét 
Minden elvtárs figyelmét felhívjuk arra, hogy a Magyar Kom-
munista Párt és a Szociáldemokrata Párt szombaton délután a 
budapesti Sportcsarnokban tartandó nagygyűlés helyszini közve-
títését közös összejövetelen hallgatja meg. A nagygyűlésen R á -
k o s i és S z a k a s i t s elvtársuk beszélnek. Az összes üzemi és 
kerületi pártszervezetek, a tömegszervezetek vezetőségi tagjai-
nak, valamint az üzemi bizottsági tagok megjelenése kötelező. 
Az összejövetel a Btelvárosi Moziban délután fél 2 órakor lesz. 
A gyűlésen felszólalnak a pártok és a szakszervezet vezetői is. 
A Magyar Kommunista Párt részéről dr. Z ö l d Sándor elvtárs, 

az M K P nagyszegedi pártbizottságának titkára szólal fel. 

A munkásnyuzó pékmester 
a népbiróság előtt 

(Szeged, január, 17.) Harmadik nap-
ja folyik a népbirósági Répás-tanácsa, 
előtt Csehó Károly volt pékmester iga-
zolási fellebbviteli tárgyalásai Csehót 
az igazoló bizottság megfosztotta ipar-
joga 'gyakorlásától s a fellebbezés so-
rán hetven tanú kihallgatását rendel-
ték el. 

A pénteki tárgyaláson Kulics József, 
Kaczur Géza, Bartos András szervezett 
munkások tettek súlyosan terhelő val-
lomást. Gyűlölte a szocialistákat, a leg-
jobb barátját is megtagadta, ha szocia-
listának vallotta magát. A vallomások 
szerint Csehó állította össze azt a lát-
hatatlan feketelistát, amelyre a hozzá 
hasonló munkaadók a szervezett mun-
kásokat tették s aki' erre ai listára ke-
lült, az képtelen volt a szakmában 
elhelyezkedni. Az 1933-as sztrájk veze-
tőit is feljelentette a rendőrségen, akik 
aztán 13 évig nem juthatlak munkához. 
A szakszervezetbe állandóan olyan je-
lentés érkezett, hogy kizsákmányolja 
a: munkásait, megalázta őket és a leg-
durvábban bánt velük. A vizsgáztatá-

soknál senkit se akart átengedni, ne-
hogy ujabb konkurrensei legyenek. 
Munkásainak penészes kenyeret adott. 
Társaságát rendőrök és detektívek al-
kották, akiknél a szlrájkolókat felje-
lentette. 

A tárgyalás szomorú jelenségeként! 
kell megemlíteni, hogy ai Kisgazdapárt 
Gsamangó nevű népbirája a terhelő ta-
núvallomások közben fejcsóválva han-
gos nevetéssel adta a hallgatóság tud-
tára, hogy nem egyezik a nézete ai val-
lomást evővel. Sőt, kifejezésre is juttat-
ta, mikor közbeszóit: „Na és olyan nagy 
baj volt, hogy a kocsissal is pékmun-
kát végeztetett?" 

Csamangó ur ezzel a közbeszól ássál 
is igazolta, hojfy egyhuron pendül a 
munkásnyuzó vádlottal. Aki- a népbirói 
székben ennyire elárulja magát, az nem 
való abba a székbe, amelybe a nép bi-
zalma ültette. 

Az izgalmakban bővelkedő tárgya-
lást további, tanúkihallgatásokkal szom-
baton reggel 9 órakor folytatják. 

Megjött a Tommy 
M é z - b o n b c m s 

— A magyar művelődés lehetőségei 
címen, előadást tart Szathmáry Lajos 
tanár, a VKM szabadművelődési ügy-
osztály vezetője a református egyház 
fanácstermében, Kálvin-tér 2. szám 
alatt január 18-án, szombaton, délután 
6 órai kezdettel. Érdeklődőket a veze-
tőség szívesen lát. 

— Az MKP felsővárosi szervezet© 
19-én, vasárnap délután 6 órakor mű-
soros teaestet rendez Római-köriit 
23. sz. alatti párthelyiségében. Min-
den elvtársat szeretettel elvár a kérő-
ié ti pártvezetőség. 

— A Munkás Kulturszövetség mű-
soros estet rendez a szakszervezeti 
székházban, Kálvária-utca 10. szám 
alatt vasárnap délután 5 órai kezdet-
tel. Közreműködik a Szikra, a Winter 
és a Gázgyár kulturgárdája és a Sze-
gedi Általános Munkásdalárda End-
rődí karnagy vezényletével. Belépű-

— Házasság. Varga Éva és dr. 
iindenfcld Béla házasságot kötöttek. 
(Minden külön értesítés helyett.) 

Megjött a Tommy 
Maláta-bonbons 

x ültnek tudni kell, hogy arany, 
ezüst, porcellán és díszműáruk leg-
olcsóbban Reich ékszerésznél (Kele-
írien-utca 11.). 73 éves cégem garan-
cia, tekintse meg raktáramat. 

— Árdrágítók az uzsorabíróságon. 
Zsikó Máriai sándorfalvi lakos szeptem-
ber 4-éni a kacsa kilóját 3.50 forint he-
lyett 4 forintért árusította', 2 havi fog-
házbüntetést kapott. — özv. Borbély 
Józsefné Domaszék szepember 7-én a 
körte kilóját 72 fillér helyett 80 fillér-
ért adta, 100 forintra büntették. — He-
gedűs Mihályné kásfcundorozsmai lakos 
szeptember 13-án az alma kilóját 50 
fillér helyett 70 fillérért mérte, 200 fo-
rintjába került, — Szirbuly Mátyás 
Földeák szeptember 21-én ai pulyka ki-
lóját 3.50 forint helyeit 41 forintért ad-
ta, kétheti fogházbüntetéssel1 sújtották. 

Jójánt Rozália Csórva szeptember 
4-én a barack kilóját 60 fillér • helyett 

díj 1.50, ketten egy jeggyel. Előadás l i forintért számította,- kétheti fogházat 
után tánc, büffé, fűtött terein. 

— Takarmányhiány Szegeden. Szé-
kely László elvtárs, a DIKSz főtitkár a 
pénteken a szegedi fuvarosok kül-
döttségét vezette dr. Antalffy György 
elvtárs b. polgármesterhez. Elpana-
szolták, hogy nem áll megfelelő 
mennyiségű zab rendelkezésükre a 
fuvaros lovak ellátásához. Antalffy 
elvtárs intézkedett, hogy a Községi 
Élelmiszerüzemitől zabot kapjanak, 
ezenkivül a város felirattal fordul a 
kormányzathoz és ebben feltárja a 
súlyos takarmány hiányt. 

x Hágiban ma és holnap este Szo-
kolai Oszkár énekel, Boldizsár Kál-
mán muzsikál. Kellemes meleg helyi-
ség. 

kapott. — Vincze Józsefné Kiskundo-
rozsm® augusztus 30-án. a> burgonyát 30 
fillér helyeit 40 fillérért adta. 100 fo-
rintjába került. — Bárkányi Antaíné 
Sándorfalva szeptember 12-én a tejfel 
literjét 3.10 forint helyett 5 forintért 
mérte. 100 forint pénzbüntetést fizet. 

— A Polgári Demokrata Párt 18-án, 
szombaton délután 5 órakor pártira. 
pot tart. ' ' ' ' ' 

— Azon fuvarosok, akik az adókö-
zösséqnek tagjai akarnak lenni és ed-
dig még a nyilatkozatot nem írták 
alá, hétfőn reggelig feltétlenül ie-
len+ke/zenek a Lechner-téri székház-
ban aláírás végett. 

— Az izraeEta általános iskqlában 
a tanítás átmenetileg váltakozó rend-
szerbe fog történni. Január 20-án 
IV -V I , 21-én I—III- oszt 

P r i u t o l c y m é r l e e h á g i i t o ü z e m . 
Szeged, Boldog' 
asszony- lugáret 
3. Alapítva: 1908. 

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

kitüntetve. 

A szatymazi Kisgazdapárt 
és az igazság 

Január 12-én Szatymazon pártközi. 
értekezlet döntése elé vitte a szaty-
mazi Kisgazdapárt elnöke az újonnan, 
kinevezett esküdtek ügyét. 

A Kisgazdapárt elnöke, névszerint 
Makra Ferenc egy egész csomó koholt 
váddal akartai megakadályozni, hogy a 
magyar dolgozók is képviselve' 'legye-
nek a szatymazi esküdtele között. Ami-
kor hamis tanul meglátták az MKP 
hagyszegedi végrehajtó bizottságának 
kiküldöttjét, a kihallgatásról elszöktek 
és igy derült fény arra, hogy nem a 
népnek volt kifogása az uj esküdtek el-
len, hanem a kulokoknak és a Kisgaz-
dapárt elnökének. 

Hogy mennyire nem a dolgozóknak 
volt kifogása az uji esküdtek eltén, en-
nek alátámaszt'ásóra szószerint közöl-
jük a szatymazi Nemzeti Bizottság dön-
tését: 

„Alulírottak, mint a Szeged-szaty-
mazi Nemzeti Bizottság! meghízottjai, 
ezennel igazoljuk, hogy' a polgármes-
ter által Szatymazra kinevezett Kor-
mányos József és Galiba József es-
küdtek eltén a szatymazi Nemzeti 
Bizottságnak kifogása- nincsen, őket 
az esküdti megbízásra alkalmasnak 
találjai. 

Jelen határozatot1 1947 január 12-én 
az esküdtkérdés tárgyában összehí-
vott rendkívüli ülésem hoztuk. 

Ugyanezen nézeten vagyunk a fe-
hértói uj esküdt, névszerinti Hegedűs 
Pál személyével kapcsolatban is. 
Szatymaz, 1947 január 12-én. Aláírás: 
'Ábrahám Mihály titkár, Makra Fe-
renc elnök." 
Amikor Makra Ferenc, a Független 

Kisgazdapárt szatymazi elnöke, aki egy-
ben a Nemzeti Bizottság elnöke is, lát-
tái, hogy nem szállhat szembe a szaty-
mazil dolgozók akaratával, at Nemzeti 
Bizottság fent közölt, határozatát ő is 
aláirta ugy pártja, mint a Nemzeti Bi-
zottság nevében. 

Nagyon szemléltető példát tudunk 
felhozni arra, hogy miért tiltakoznak 
az eltén, hogy a magyar dolgozók is 
képviselve legyenek az esküdtek kö-
zött. Nézzük meg Korom Sándor volt 
esküdt viselt dolgait. Mielőtt Korom-
mal foglalkozunk, mer kell jegyeznünk, 
hogy ez egy kulák, ald körülbelül 200 
hold földdel rendelkezik. Egv ilyen 
anyagi helyzetben levő ember1 képes ar-
ra, hogv ez.y szegény szatymazi -dolgo-
zónak elkéri egyetlen ökör jármát s ami-
kor a tulajdonos visszakéri, nem szé-
gyenli azt mondani, hogy a sógorával ő 
a járomra megegyezett: és azt megvette. 

Menjünk tovább és nézzük meg, mi-
ket csinált a beszolgáltatásoknál, ami-
kor arról volt szó, hogy teheneket kell 
beszolgáltatni. Neki volt 4—5 tellene 
és ezeket a környékbeli szomszédoknál 
széjjelszórta, hogy ne kelljen beszol-
gáltatni, de azoktól a szegényektől 
akiknek egy volt, azoktól könyörtelenül 
elvitte. 

Tudomásunk szerint a demokráciá-
ban még eddig sem ő, sem barátai a. 
beszolgáltatá'si kötetézettségüknek nem 
tettele eleget. 

Méltó segítőtársai voltak ebben 
Tóth János és Tímár Tóth János, kit 
a szatymazi dolgozók azért, mert a dol-
gozókat előszeretettel nyúzta, tímárnak 
nevezték) el. 

taazolváíiyképlSffiot^ 
soiás) Diapositiv (monhirdetők részére! 
Fényrépezőgépvé'e). Kozó-Fotó Mifcszálii 

Kálmán-utca 11, 

— "jogászbál. A Szegedi Egyetem 
Joghallgatóinak Egyesülete (SzEjE) 
január 25-én, Szombaton este 9 óra-
kor kull'urszociáüs célú bálát ren-
dez a Hungáiría-szállóban. A bál fő-
védnöke dr. Ríes István igazságügy-
miniszter. örömmel tapasztaltuk, 
hogy a szegedi! joghallgatók nem kö-
vették pesti kollégáik példáját, mert 
a ::kötelező frakk« helyett a meghívón 
az áll, hogy megjelenés utvaji ruhá-
ban. 

C S E R F A L V I 
hegedüeit 

j a u u á r 2 0 áa , h é t f ő n 
_ Ti.za, ( főivé) tél 8. 

Betegségből felgyógyultán 

j a v í t á s t i smét vállalok • 

s ü k e t n é m a * 
4 KEMÉPSY GYULA 

Feketésjss-aica ff-
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D É L M A G Y A R O R S Z Á G 

SZAL41 ISTVÁN 
Szeged, Somogy i utca 24. 

Elsőrendű munka, « i o SÍ d i r a k i 

Január vágán lezárják 
a beszolgáltatás! nyilván-

tartásokat 
(Budapest, január 17.) Illetékes 

helyről f igyelmeztetik a gazdákat, 
hogy január 31-én a közellátásügyi 
minisztérium a beszolgáltatási nyil-
vántartásokat lezárja. Alii eddig az 
ideig beszolgáltatást kötelességének 
részben vagy egészben nem tett eleget, 
azt súlyosan megbírságolják. A bír-
ság nagysága gabona kg-ként egy 
forint. Aki be szolgáltatási köteléssc-
giének eleget tett, kii'ön pénzjutalom-
ban részesül. 

Házről-házra járva ellenőrzik 
a fasiszta könyvek beszolgál-

tatását 
(Szeged, január 17.) Pénteken Sze-

gedi® érkezett a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottságitól Glibin őrnagy egy szovjet 
tiszt kíséretében, hogy megbeszéljék a 

. fasiszta könyvek beszolgáltatásának 
módját. A főispáni hivatalban tartott 
értekezleten résztvett dr. Pálfy György 
főispán, Dénes Leó elvtárs polgármes-
ter, dr. Drégely József • rendőrezredes 
és az államvédelmi osztály néhány tag-
ja, valamint a demokratikus pártok 
megbízottai. Glibin őrnagy kérte ai pár-
tokat, hogy a fasiszta könyvek össze-
gyűjtésében legyenek a hatóságok se-
gítségére. Elhatározták, hogy közös bi-
zottságok járják végig majd a házakat 
és ellenőrzik a könyvtárakat. Előrelát-
hatóan mindenldnek be kell nyújtania 
a lakásán levő valamennyi könyvéiről 

•szóló jegyzéket. Aki ezt esetleg, köny-
veinek nagy száma miatt nem tudja 
megtenni., külön bejelentheti és akkor, 
a bizottság kimegy felülvizsgálni a j 
könyveit. Az összeírás, beszolgáltatás 
és ellenőrzés módját holr.api számunk-
ban közöljük részletesen. 

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

Székházában Kálvária-utca 10 szám alatt. 
NAPIREND: 

Dögei Imre, az UFOSz központi .vezetőségének titkára beszámolót tart. 
Beszámoló helyi munkálatokról. 

Vezetőségválasztás. 
Vita, indítványok. , 

SzakszepvezgN hirek 
A fodrászmunkások szakszervezete 

január 19-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor vezetőségi ülést tart a szak-
szervezeti székházban. 

A hMapterjesztőmunkásök szak-
szervezete január 20-án, hétfőn dél-
előtt 10 órakor taggyyülést tart a 
szakszervezeti székházban. 

Az édesipari munkások szakszerve-
zete január 20-án, hétfőn délután 4 

P A R T H I R E K 

Kizárás. A Magyar Kommunista 
Párt nagyszegedi Végrehajtó Bizottsá-
ga a párt tagjai sorából kizárta: Gács 

György és Kovács István: kereskedőket, 
ment tevékenységükkel erkölcsileg . és 
anyagilag megkárosították a pártot. 

A felsővárosi pártszervezet értesiti 
tagjait, hogy január 22-én a p űrt nap 
elmarad, helyette a Postásotthonban 
(Vásárhelyi-sugárut) műsoros Dé ím a 

SZOMBAT,' 1D47 JANUÁR' 18; 

Közellátási közleményeit 
Szabad só vásárlás. A sójövedélct 

vezérügynökség távirati értesítése 
szerint darabos szabad só vagon té-
telben készpénzfizetés ellenében má-
zsánkint 210 forint egységáron fuvar-
díj mentesen azonnal vásárolható. A 
kereskedők és .szövetkezetek igénylé-
seikkel forduljanak a sójövedéki ve-
zérügynökséghez. 

Polgármester. 

Iwafalos k M m é m k 
Hirdetmény. A fö l drni vetés ügyi mi-

niszter Szeged város részére a 60.100 
-1947. sz, rendeletével 2 vagon ta-
vaszi zab vetőmagot engedélyezett az 
igénylők közötti kiosztásra kukorica 

' - „ i j. , , . , . % j 1> icsere ellenében. Jelentkezni január 

^ u k ° _ r / i a f ^ l l l e S t t a r t a s z a k s z e r v ' e - í g j w o f s z á g sajtónapot tartunk, m e l y - 25- ig ' lehet összeírás végett a köz-
ponti termelési bizottságnál. (Bér . 
ház földszint 2.) Termelési Bizott-

zeti székházban. 
Az UFOSZ (Ujgazdák és Földhözjut 

tátották Országos Szövetsége) január 
19-én, vasárnap délelőtt 9 órakor tag-
gyűlést tort a szakszervezeti székház-
ban (Káivária-u. 10). 

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

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

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

A textilhulladék-g) üitők saját ér . 
dekükben. jelentkezzenek ,a textil-
munkás szakszervezetnél január 2 0 án, 
hétfőn délelőtt Kálvária-utca 10. 

i 

S P O R T 

At NB II. tavaszí sorsolása 
Február 23: Kondoros—Tisoa, Sze-

gedi MTE—B. MÁV, március 2: Tiszai— 
KPSE, Postás—SzMTE, március 9: Sz. 
MTE—Tisza, március 16: Tisza—KMTE 
Ganz—SzMTE, március 23: B. M Á V — 
Tisza, SzMTE—MVSE, március 30: Ti-
sza—Postás, KAC—SzMTE, április 6: 
Tisza—WoSE, SzMTE—B. Előre, ápri-
lis 20: GyTE—Tiaza, SzMTE—Tisza, áp-
rilis 27: KMTE—SzMTE, Tisza—Elek-
tromos, május 11: GyTE—SzMTE, Ganz 
—Tisza, május 18: Tisza—MVSE, Sze-
gedi MTE—Elektromos, junius 1: K A C 
—Tisza, Kondoros—SzMTE, junius 15: 
Tisza—B. Előre, SzMTE—KPSE. 

A SzAK 19-én délelőtt 10 órakor 
tartja tisztújító közgyűlését hivatalos 
helyiségében, 

Vasárnap megkezdődnek a labdarugó 
edzések. Vasárnap délelőtt 10 órakor a 
SzAK a Vasutas-stadionban, az SzMTE 
pedig a Hunyadi-téren edzést tart. 

Tisztújító közgyűlés a Rákóczinál. 
A Szőregi Rákóczi Sport Egyesület ja-
nuár 12-én tartotta meg tisztújító köz-
gyűlését. A z uj tisztikarban a község 
számottevő személyein kivül a Szőregi 
Petróleumgyár Rt. is jelentős érdekelt-
séget vállait ós ez a körülmény való-
színűleg már a közeljövőben az egye-
sület szereplését illetőleg éreztetni fog-
ja hatását. 

A ma esti sportvacsorák. A DMSE 
klubavató vacsorája 3 órakor a Baross-
étteremben. Az SzMTE kíubavató, va-

Mindenbői a legjobbat! 
Vágott baromfit, hájat, zsírt, tejtermé-
keket, felvágottakat, káposztát, lekvárt, 

a legjobb békebeli kenyeret stb. 
VNGÁIl ÉLELMISZERCSARNOKBAN 

Mikszáth Kálmán-utca 1 vásároljon. 

Számoló ^ írógépeket 
a legmagasabb árban vásároloK 
Farkas Pál j f^^va Z E Q 

Kossuth Lajos-sugárut 8. 
E D 

H Á i ö 

SZOMBAT, január 18. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hirek, műsorismertetés. 7.20: Reg-
geli zene. Közben Naptár. 8.00: A be-
szolgáltaiási jutalom megállapítása. 8 
óra 15; Szórakoztató zene. 9.00: Szalon-
zenekar. 10.00: Hirek. 12.00: Déli ha-
rangszó, hirek. 12.15: Jazz. 13.16: Hely-
színi közvetítés a dolgozó munkájáról. 
13.30: Zongora. 14.00: Hirek. 14.1-0: Or-
gonajáték. 14.40: Szomszédok ismerke-
dése. 15.00: Szalonzenekar. 15.40: Hely-
színi közvetítés Feleki Kamill táncaka-
démiájából. 15.55: Műsorismertetés., 16 
óra: Cigányzene. 16.30: Gyermekraflió. 
17.00: Hirek 17.10: Vöröskereszt-közle-
mények. 17.30: A Munkás Kulturszö-
vetség műsora. 18.00; Az eltűnt idö nyo-
mában. 18.30: Ujjáépitési hiradó. 18.45: 
Előadás. 19.00: Mai angol -szerzők köny-
nyü zenéje. 20.00: Hirek, sporthírek. 
20 20: Bársarolc. 21.00: Hangos Heti 
Hiradó. 21.50: Hirek oroszul. 22.00; Hi-
rek. 22.20: Mit hallunk holnap? 22.25: 
Magyar énekesek táncdalokat énekel-
nek. 24.00: Hirek. 0.10: Hirek franciául. 
0.20: Hirek angolul. 

Budapest II. 
17.00: Jazz. 18.00; Hirek. 18.05: Rit-

mus és dallam. 19.10: Közvetítés a 
csorája 8 órakor a Jerney-házban. A Nemzeti Kamaraszínházból. 20.00: Hang-
Tteza-atlétáki idényzáró vacsorája 6 óra- humezek. 21.15: Hirek. 21.30: Cigány-
kor Tisza Lajos-körut 79. szám alatt. I z ene. 22.30: Hangszerszólók. 

A Szubad Nép 
irodalmi és müvészesíje 
január 18-án, szombaton este 6 ó r a k o r a T i » z a-szátlóban 

Közreműködik: G o b b i Hilda, V á r k o n y i Z-, Hernádi L. 
Felolvasást t a r t : Tcrsón32fcy J . J e n ő író 

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

re az elvtársakon kivül az érdeklődő-
ket is szívesen látjuk. Előadó: Komó-
csin Zoltán elvtárs. sam. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 

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

sál és íüi-dőszobahasználattal kiadó. 
Cim Eocskay-u. 9. II. 13. 

T ISZTA bútorozott szoba február 
elsejére kiadó ágynemű nélkül Szücs-
utca 12, Érdeklődni földszint 3, 10-től 
3 óráig. 

EGY- vagy kétszobás bútorozott 
szoba' különbejárattal kiadó, étkezés is 
lehet. Cim a kiadóban. 

CSINOSAN bútorozott szoba ágy-
nemű nélkül, egyedülálló minőnek ki-
adó. Kárász-utca 14, II . 7. 

LUCZA kelmefestő és vegytisztitó váL 
lalat Rákóczi-tér, Gróf Klebolsberg-tér 
és Kazinczy u. 

SZÉLL Sándor férfiszabóságát Róka-
utca 21 alatt folytatja. 

ÍRÓGÉP műszerész segédet felveszek 
ÉLETHŰ müfogak, fogtömés, foghú-

zás felelősséggel olcsó árban. Rácz Gé-
za fogász, Mikszáth Kálmán-utca 12. 

33 ÉVES egydülálló nő elhelyezked-
ne idősebb magányos férfihez házveze-
tőnőnek vagy valami jobb állásban. 
Ajánlatot megbizható jeligérc a kiadó 
hivatalba. 

INTELLIGENS asszony nagyobb 
háztartás vezetését önállóan vállalná. 
Cim a -kiadóban. 

GYERMEKKOCSIK, javítások. Meg-
nyílt Tisza Fémipar lerakata Mérey-u. 
5. szám. Nagy választék, 

TÁRSAT keresek füszerüzlet meg-
nyitásához. Iparjogom, üzlet van. Jeli-
ge: Jó üzlet. 

FÉL hálószobabutor helyszűke miatt 
pagyon olcsón eladó, esetleg malacért 
elcserélhető. Somogyi-utca 24, műte-
rem. 

PAPUCS-thimzőnő* keresek Feltá-
madás-utca 26, ajtó 1. 

s A D Á S - V É T E L 

BÉLYEGGYÜJTSMÉNYT, tömeg** 
iyeget veszek. Árjegyzék » MrakattMri 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29, íe®? 
dalmi templomnál. 

I I ,LATSZEREKET és háztartási cik-
ket Bekénél vásároljon. Református-pa-
lota. 

ERÖS fenyőfagerendák, kutgémre 
való lánc és tehénre való lánc tűzifá-
ért elcserélhető. Csaba-utca 64. 

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

1 pár 42-es tisztícsizma, 2 pár 43— 
44-es strapacsizma van eladó. Tisza La-
jos-körut 20 szám. Kocsis fűszeres mel-
lett. 

LÓTENYÉSZTŐ egyesület keres 4— 
5 éves eladó kancákat Tisza Lajos-kör-
ut 20. szám alatt jelentkezni. 

T A K A R M Á N Y T veszünk (herét, szé-
nát, pelyvát, szalma t). Telefon 4-94. 
Kertész-téglagyár. 

ELADÓ két nagy bőrfotel. Megte-
kinthető Bányay szűcsnél Aradi-utca 6. 

P U H A F A hálószoba, Singer női var-
rógép, ágóprés komprexorral, 500-as 
motorkerékpár eladó. Korda-sor 25. 

FÉRFIÖLTÖNY, cipő, korcsolya. 
asztal, székek eladók. Fodor u. 3. 

H A T nagyon szép ebédlőszék eladó. 
Bécsi-körűt 11b, emelet. 

ELADÓ egy villanymotor 220-tól 300 
voltig, fordulat 3000. Pásztor u. 44, 

500 KÉVE szár és 3 öl úrpasza-ima 
eladó, EngL Lajos Gyáía 63. 

ELADÓ: festett háló,, kombinált 
konyhakredenc, tükör, fotel, szőnyeg, 
vitrin, fekete télikabát. Remény u. 32. 

K Á L V Á R I A u. 31. számú emeletes 
sarokház szabadkézbői eladó, vagy ki-
sebb házért ráfizetéssel elcserélhető. 

VENNÉK nagyobb oldalkocsis mo-
torkerékpárt vagy kisautót gumi nél-
kül, Singer-varrógép, gramofonos rádió 
eladó. Margit u. 22a, földszint, 3. ajtó. 

VESZEK szépirodalmi, ifjúsági, tu-
dományos könyveket, szótárakat, kot-
tát, újságpapírt, Grünwald-fóie könyv-
kereskedés, dr. Rosenbsrg papírkeres-
kedés, antikvárium, Dózsa Gy. u. 2, 
Kultúrpalotán ál. 

GYALUPADTETÖNEK, lakatosasz-
talnak, szabónak 200x50 cm, 7 cm vas-
tag szilfalap eladó. Tömörkény-utca 12. 

KÁRTOLÓGÉP eladó. Káriász-utca. 
14, II. emelet 7. 

MÉLY és sportgyermekkocsi, har-
monika, nagy láda, női kerékpár, lát-
cső eladó. Pacsirta-utca 21, I. emelet 1., 
Mészáros. 

KEVESET használt vagy uj hangie-
mezeket veszünk. Szentháromság u. 3. 

EGY japán gunár és egy japán to-
jó liba (magnak való) eladó. Malom-u. 
2, Halász cipész. 

! K Ü L Ö N F É L E I 
EZÜSTRÓKAGALLÉR elveszett a 

Dugonics-tér, Dáni- és Béke-utca kö-
zött. Megtaláló dliő jutalomban része-
sül a bőrklinikán. 

EGY iparos komoly anyát keres 
hétéves fiának házasság céljából. Jeli-
ge: 30—40. 

KÖZÉPKORÚ fcrfiszabóval megis-
merkednék, akivel együtt dolgoznánk. 
Gépem van, cini a kiadóban. 

F A G Y O T T lábát, testrészét fagyke-
nőcsünk 3 nap alatt gyógyítja, ha nem, 
pénzt visszaadjuk. Piroscégtáblai, Tisza 
Lajos-körut 53. 

K ILENC holdas gyümölcsös feléből 
kiadó, akinek féderes kocsijai és lova 
vara. Attila-utca 20. 

FUVART helyben és vidékre, vala-
mint személyszállítást vidékre lófogatr-
tal vállalok. Trágyát adok szalmáért. 
Széchenyi-tér 7, I. emelet 16. 

GRAFOLÓGUS mindent megmond 
távoli személyekről is. Már csak rövid 
ideig. Kölcsey-utca 10. 10—12 és 2— 
6-ig. 

ELADÖ ingatlanát én vételt ez te®*, 
kát jelentse be a Halász ingatlanirtrti-
ák (Klauzál-tér » . ) úgyszintén a búto-

rozott szobáját ée lakásbérleti wzttífk-
kát is. 

Felelős szerkesztő: GARDOS SANDOÜt 
Felelős kiadó: KONCZ LASZLQ -

Kiadja: 
H ÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerkee*. 

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

Telefon; 325 
A H ÍRLAPK IADÓ KFT NYOMÁSA 




