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Tanácskozzunk 
Leninnel! 

L e n i n h a l á l á n a k é v f o r d u l ó j á r a 

1924 január 21-én örökre lehunyta 
szemét Lenin, a legnagyobb és minoen 
••ckintet ben a leg/tisztaob a tört.énciem 
•alkotói közül — m m . azt Barbusse 
iiccáliapitotta, az az ember, akinél töb. 
b t t s .nki sem te-t az emberekért. 

MJ, amikor 23 evvel halála után 
felidézzük Lenin fenköíi emlékét, gon-
dolatvilágánalt kimerithctetlen kincses, 
názából e-sőso; b:.n azokat az eszmeket 
••agadjuk meg, amelyeknek fényében 
jobban és mélyebbért énjük,"meg a je-
len kor égető kérdéseit ós amelyek fcl-
tegyvcreznek nunket ai mai helyzetből 
adódó feladatainak legjobb elvégzésére. 
Lenin nagy tanítványa és müveinek 
folytatója, Sztálin azt ajánlja nekünk, 
hogy „tanácskozzunk Leninnel'', fordul-
tunk mindig hozzá az előttünk á'lló nagy 
t s kicsiny kérdésele megoldásánál. S 
valóban, bármilyen kérdésben is fordu-
; unk L;ninhez, mindig megbecsülhetet-
len ért'.ékü utalást és tanácsot kapunk. 
Leninnel „tanácskozni" annyit jeleni, 
mint a tudományos szocializmus i:ár 
nyitó tanácsait követni. Mert Marx és 
Engels leghivebb ós legkövetkezetesebb 
'anitványa, Lenin volt az, aki 'korunk 
összes nagy kérdéseire alkalmazta és 
tovább fejlesztette Marx és fingj:Is ta-
nait. Lenin müve — világító torony, 
amely megvilágítja a dolgozók út ját . 

Ma a demokrácia és a reakció har-
ca ugy nemzetközi arányokban, mint 
különösen & magyar politikai élet terén, 
iyyre jobban kiéleződik, elsősorban en-
nek a harcnak kérdései azok, ame-
lyekben tanácsért kell fordulni Lenin-
hezt 

Lenin a népnek élt, a nép szabadra, 
gát és boldogságát, a nép jobblétét tar-
ofcta a harcos demokrácia legfőbb céb 

• iának, JSzért volt Lenin egész élete fo-
lyamán a r.épe.'Cenes áldemokracia kér-
lelhetetlen ellensége. Lenin . kiméletle-
"íül leleplezte a reakció ármányait és 
iondoiCafcait és megbélyegezte annak 
személyes megtestesítőit, a Romano vo-

l t á t , Hohenizoileimi.ket, a Habsburgékát, 
a fehér gárdoet a és ellen forradalmi tá-
bornokokat, a nemzetközi imperialista 
reakció képviselőit az egész világon. 
Lenin a munkásosztályt arra intette, 
hogy a monairchisztikus és fasiszta el-
lenforradalmi reakció teverésére irá-
nyuló harc vezetését sohase bizza ' a 
burzsoáziára. Ezt a harcot a mur.káss 
osztálynak, iLletvia a munkásosztály har-

••CŰS élcsapatának, a marxista munkás-
pártnak kell vezetni, de ugyanakkor 
ebbe a harcba be kell vonni ez egész 
dolgozó népet. Amikor 1917 augusztu-
sában Kornyit'.ov tábornok ellenforra-
dalmi katonai puccsal akarleu leverni 
-:z orosz forradalma'., a bolsevikok harc-
ba szólitottták a munkásságot. De ma-
guk köré csoportosították nemcsak a 
munkásosztályt, hanem a szegénypa-
raszftságot és az ingadozó középpsraszt-
ság nagy részét is. Ugyanígy támogatta 

-.a parasztság Ler.in pártját, amikor 
1919-ben és 1920-ban -w ellenfmirada. 
om Kolcsak és Denikin vezetése alatt 

nemzetközi imperializmus támogatá-
sával véres polgárháborút folytatott a 
-zovjet Hatalom ellen. Lenin és párt ja , 
a Szovjetunió bolsevik) pá r t j a azért tud-
ta maga mögé állítani nemcsak a mun-
-rásosztály nagy tömegét, liamem a sze-
- vny paraszt sá go t, a a ingadozó középpa. 
-asztokat és « haladó értelmiség leg-

jobbjait is, mert hosszú esztendőkön 
keresztül szivóg munkát folytatott a 
tömegje k feiviiágosiitásááént, 

Lenin halálának évfordulójáról o!yan> 
időkben emlékezünk mag, . amikor a 
magyar demokrácia összes becsületes 
hivei nagyjelentőségű elhatározások 
élőit állanak. Az ellenforradalmi nép-
ellenes és köztársasáigellenes összet skü-
\'4s leleplezése az egész ország,- előtt 
napfényre hozta a reakció ?ötét terveit. 

A demokrácia megvédése nem le-i 
netséges a reakció szétzúzása nélkül. 
Ea viszont nem történhetik elszánt harc 
nélkül. Az elő Lünk álló küzdelemben 
különös nyomatékkal hangzanak Lenin 

• ntelmei a munkásosztály éberségéről 

és az ellenforradalmi reakció elleni 
harcban szükséges kiméletlen megtorló 
rendszabályok ról. 

A legnagyobb elvi jelentőséggel bír-
nak a magyar demokrácia hivei számá-
ra az í lő t tünk álló harcban Lenin kor-
szakalkotó megállapitásai a formális és 
a reális demokrácia különbség é"31. Ma 
már nyilvánvaló, hogy a demokráciának 
tisztán formális felfogását, ameiy a, de-
mokráciában egyaránt hblyt ad demo-
kratának és reakciós elemeknek, ná-
lunk is arra akárták f e l h a s z n á l j hegy 
a demokráciát belülről aláaknázzák, 
megfúrják, mielőtt kívülről ellenforra-
dalmi puccsal megdöntenék. Ebbtn ál-
lott a Kisgazdapárt jobboldali reakció-
sainak eriész politikája; Ezért a feladat: 
egys-zersmindenkorra megfosztani a re-
akciót a demokrácia antidemok'atakus 
kihasználásának lehetőségétől. Amint 
Lenin mondotta: Demokrácia nem az 

elnyomó, hanem a dolgozó nép számá-
ra! 

Lenin halálának évfordulója sz egész 
haladó emberiség ünnepe. Ezen a na-
pon meg kell emlékeznünk arról is, 
hogy közel két évvel ezelőtt szabadí-
totta fel a Lenin által megteremtett és 
Sztálin által vezetett dicső Vörös Had-
sereg, Magyarországot iái fasiszta* iga 
alól. Lenin em Léi tét tiszteive, ápolni és 
szorosabbra fűzni akar juk a nagy szov-
jet nép és a magyar nép barátságát, a 
magyar demokráciának egyik legfonto-
sabb támasztókát. De szorosabbra akar-
juk fűzni Lenin szellemében dolgozva 
kapcsolatainkat az egész világ demokra-
tikus népeivel, a nemzetközi munkás-
osztállyal, a haladás összes híveivel Is. 
Lenin meghalt, de Lenin szelleme to-
vább éli a világ dolgozóinak szivében, 
müvét, az emberi jólét állandó fokozá-
sát peídig folytatja Sztálin és folytat-
ják minden országban a kommunisták. 

Tizenhat kisgazdapárti képviselő 
az összeesküvők közt 

Felosztanák a Szegedi Egyetemista és Főiskolai 
Ifjúság szervezetét 

(Budapest, január 20,) Mint jeícn- j ügyészség vezetője indítványt tesz a 

tett ük, a nemzetgyűlés menteimi bi- 1 nép bíróságnak az ujabban gyanúba 
került kisgazdapárti képviselők kr-
adatáíi# kérelmén.k előkészítése tár-
gyában. 

X nemzetgyűlés kedden tárgyalja a 
)]ú/:őrizeiben, levő kisgazdapárti kép-
viselők mentelmi ügyét. A rendőrség 
minden előkészület t megtesz az ösz-
s/resküvésben résztvevő k ;sgazda 

ioi t fága ugy határozott, hogy a nyolc 
kisgazdapárti képviselőt, akik a dc-
mokra'ikus köztársaság megdöntésére 
irányuló mozgalomban részt vetlek, 
mentelmi jogától felfüggeszti és ja-
vasolja a nemzetgyűlésnek az előzetes 
lejár! ózí áfáshoz va'ó hozzájárulást. 
Amíg a nemzetgyűlést összehívják, 
a nyolc kisgazdapárti képviselő ki-
baligá'ását megkezdték .a bejügymi- képviselők letartóztatására. Kedden a 

nemzetgyűlés minden kapujánál ké-
nisztéríum államvédelmi osztályán. A | s . , e n l ó t b e n ái,;1Klk a z államvédelmi 
kihalljga'ások imndenyap az esti Í o s ? < á l y emberei, hogy amikor a ki-
órakig tartanak, amelyek után ket-ket ^ c - ^ c V i w ő L<W«4őU- e'haov-
detektiv kíséri vissza a képviselőket 
lakáíukra, ahol háziőrizabben tartják 
őket és természetesen senkivel sem 
éi in, kezheinek. 

Budapesti lapjelentés szerint a' ki-
hallgatások eredményeképpen ujabb 8 
kisgazdapárti képviselő, került gya-
núba a köztársaság é s demokrácia el-
I nes összeesküvéssel kapcsolatban. 
Amint a nyorrozati jelentések megér-
ketirk a népügyészségre, a nép-

adott összeesküvő képviselők elhagy 
iák a parlament épületét, azonnal le-
tartóztassák őket. 

A megvádolt kisgazda képviselők 
1'és/le'es és beismerő vallomást tettek 
a politikai' osztályon. A vallomások 
másolatát beküldték a Ház elnöksé-
géhez és igy a nemzetgyűlés a tények 
pon'os ismerete alapján tud határoza-
tot hozni a képviselők letartóztatá-
sáról. 

madás középpontjában, amint most 
kiderült, Jac/kő Pál képviselő állt. 
Jaczkó hígja volt a rendőrségi B-'isla 
revíziós bizottságnak és azon tevé-
kenykedett,. liogy a nyugatos rendőr-
tisztek s az ő szempontjukból meg-
bízható rendőrségi alkalmazottakat 
visszacsempéssze a rendőrségre. Ez-
zel szemben egymásután küldte el a 
véletlenül E-ljstára került demokrati-
kus gondolkodású rendőröket, hogy 
ezáltal is csökkentse a demokrácia 
ütöercjét. 

P gye te mist áh 
az összeeshüvöh között 

Az összeesküvés résztvevői között 
szép számmal szerepelnek vidéki, fő-
ként dunáffltulii egyetemisták. Nemré-
giben hírt adtunk arról, hogy rende-
lettel feloszlatták a pécsi egyetemis-
ták szervezett . Ekkor még nem volt 
szó a földalatti összeesküvésről. A 
vidéki egyetemista szervezetek való-

Kiss Imre, aki 26 éves szédületes gaz-
dasági' karriert futott be„ sikerült neki. 
a Parasztszövetség égisze alatt az Alia-
mi Háziipari Hitelintézet Rt. vezérigaz-
gatói állását ,megsz:reznie. Több mi-
nisztériumtól a Parasztszövetség tekin-
télyét kihasználva, kölcsönöket szerze t, 
amelyele az infláció révén kifizetésük-
kor az eredeti összeg töredékére zsugo-
rodtak. Kiss Imrét Acany Bálint vit a 
be a Parasztszövets.égbe és a Magyar 
Közösségbe. Ügyében az államvédelmi 
osztály és a gazdasági rendőrségi nyo-
moz. A nagyüzemek munkássága és ve-
z: tősége, a városok törvényhatóságai, 
nemzeti bizottságok és szakszervezetek 
táviratokban kérik a belügyminiszter-
től a reakció felszámolását és az össze-
esküvés résztvevőinek gyors és sürgős 
megbüntetését-. 

Összeült a nemzetgyűlés 
"(Budapest, január 20.) A nemzp*gyű-

lés 1947. évi első ü lésé t - január '20-án, 
hétfőn 10 óra 55 perckor nyitotta meg 
Varga Béla elnök. Bemutatta & minisz-
terelnök átiratát a muát év utolsó he-
tébeni elfogadott törvényjavaslatok iká-
hirdetéséről, majd folyó ügyek tárgya-
lása után a déli órákban az ülés végei 
ért. * 

Amerika aláirta a magyar 
békeszerződést 

Washingtoni tudósítónk jelenti: 
Byi.ies kútfőn aláirta az Olaszország-
gal, Magyarországgal, Romániával é s 
Bulgáriával megkötendő békeszerző-
désekeh • . 

Tisztázta a rendőrnyomozás Jaczkó Pál szerepét is 
Körülbelül három hónappal ezelőtt I ságos- melegágyai' a fasiszta és 

koncentrikus támadás indult meg a ' korthyista reakciónak. Annyira, hogy 
demokratikus rendőrség ellen. A tá- ezek egy része még -a kisgazdákkal 

sem akar együttműködni, mert szá-
mukra a kisgazdák túlságosan balol-
dabak. A haladó szellemű baloldali 
és népi egyetemi hallgatók Szegeden 
a szeptemberi választások alkalmá-
val, amikor a klerikális reakció expo-
nensei ragadták magukhoz a"'vezetést 
a SzEFI-beu tiltakozó kiáltvánnyal 
fordul'alc a közoktatásügyi miniszter-
hez és az összes illetékes szervekhez. 
Mindeziideig hiábavalónak tűnt a harc 
a SzEFI ellen. Budapesti lapértesü-
lés szerint azonban, a belügyminiszter 
legújabban feloszlatta a Szegedi 
Egyetemista és Főiskolai Ifjúság 
Sí orvezelét is politikai okok miatt. 

tiörözik a Parasztszövetség 
gazdasági vezetőjét 

\ magyar államrendőrség államvé--
dclmi osztályai elrendelte Kiss Imre 
bankárnak, a Parasztszövetség egykori 
gazdasági, vezetőjének körözését. Kiss 
Imre, aki az összeesküvésben való rész-
vétellel gyanúsítható, 1946 novemberé-
ben hagyta el az országot; azzal, hogy 
Bécsbe utazik. Azóta nem tért vissza. 

A Magyar Kommunista Part 
- gyűlései a falvakban 

(Szeged, január 20.) Az MKP III. 
kongresszusa kiadta a jelszót; Kt a nép 
ellenségeivel a koalícióból! A demo-
krácia ellenes összeesküvés eddig feli; árt 
részleti.i a napnál világosabban mutat-
ják, mennyire igaza volt a: Kommu-
nista Pártnak. 

A harmadik kongresszus határoza- ' 
tainak szellemében a Magyar Kommu-
nista Pár t nagyszegedi végrehajtó bi-
zottságának- tagjai vasárnap Szeged 
környékén nagygyűléseket tartottak, 
ahöi rámutat tak a fenyegető veszede-
temre, melyet az összeesküvés leleple-
zésével sikerült) Rajk elvtársnak és az 
államvédelmi rendőrségnek elhárí tania 
magyar demokrácia felől!. Az összees-
küvők a „jogfolytonosság" címén visz-
sza akarták állítani a Horthy-korszak-
ban uralkodó állapotokat. Amint a le-
tart ózKatott összeesküvők vallomásaiból 
kiderül, vissza akarták állítani a* nagy-
birtokot, ki akarták zárni a parasztsá-
got a politikai életből („paraszl ne le-
gyen képvisttő" — mondták), helyre 
akarták állítani a nagytőkével szövet-
kezett feudális nagybirtokos oszlályhai-
taf.mát, az „uri Magyarországot". Az 
MKP szónokai rámutattak, hogy a re-
akció elleni harcot a munkásság' vezető 
szer-veinek kell irányítani, de a legszé-
lesebb néptömegeket, az egész dolgozó 
népet harcba kell vinni. Nevezetesen a 
munkás-paraszt szövetség az, amelynek 
megrvalósitását szükségessé és lehetővé 
teszi- az a-körülmény, hogy az ellenfor-
radalmi összeesküvők izig-vérág pa-
reszteílenes politikája mély felháboro-
dást keltett a demokratikus érzelmű 
parasztság, köreiben. 

Deszk.n dr. Zöld Sándor, Szatyma -
zon Komócsin Zoltán, Dorozsmán Be-
rár Demet er, Gy álán Köri Béla, Szőre-
gen Perjési László és Ujszcntivánon 
Farkas IS:vár: elvtársak ismertették 
nagyszámú hallgatóságukkal az össze-
esküvés részleteit.-

Valamennyi községben, a gazdatár-
sadalom mély felháborodásának ' adott 
kifejezést és a legsidyosabb büntetést 
követelték az összeesküvők ellen. 
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élőfeítélele a gyors, alapos és kímélet-
len tisztogatás a koalíción belül. Ha a 
Kisgazdapárt ezekben a so; a döntő na-
pokban átérzi azt a történelmi felelős-] mokrácia o'lyan rohamos 
séget, amely most egész súlyával erre lendülhet, amilyenre még 

(Szeged, január 20.) Az Újonnan 
Földhözjuttatottak Országos Szövet-
sége (UFOSz) vasárnap délelőtt tar-
totta szegedi alakuló gyűlését a Szak-
szervezet székházban. El>ből az .al-
kalomból Szegedre érkezett Dögái 
Imre az UFOSz főtitkára és Horváth 
Lajos a Földmüvesszövetkezetek Or-
szágos Központjának titkára. A sze-

A ; MKP koalíciós vacsorája 
l'ta: Gárdos Sándor 

A Magyar Kommunista Pár t nagy-
szegedi pártbizottsága szombaton este 
a Szabad Nép Irodalmi és művészeti 
előadása u tán a fővárosi szereplők tisz-
teletére. a Tisza-szálló üvegtermében 
vacsoaált rendezett. Szegedén talán ez 
volt az első politikai vacsora, amelyen 
az összes politikai pártok, a szakszer-
vezetek, e város, a honvédség, a társa-
dalmi egyesületek, politikai szerveze-
tek, szóval a munkásság, parasztság és 
haladó értelmiség színe-java megjelenít. 
Más volt ez, mint a régi világ szokvá-
nyos politikai bankettjei , ahol a vezető 
s elnyomó réteg urai ünnepelgették 
egymást. Az MKP szombat esti vacso-
rá j án ügyes elrendezésben egymás mel-
lett ültek a fehér asztalnál kétkézi 
mynkások a művészekkel, kérges tenye-
rű parasztok egyetemi tanárokkal, mind 
csupa dolgozó ember, akik őszinte hí-
vei és bátor harcosai a demokráciának. 
Az összejövetel hangulata alakította ki 
az M K P szdtnbat esti rendezvényét koa-
líciós vacsorává. 

Különös jelentőséget -adott ennek a 
koalíciós vacsorának az a körülmény, 
hogy a demokrácia államvédelmi rend-
őrsége éppen most leplezte le az ellen-
forradalmi elemek összeesküvését és ez 
a magyar köztársaság ellen megkísé-
relt gálád támadás közelebb hozta egy-
má-hoz azokat, akik igazán- s becsüle-
tesem féltik fiatal magyar demokrácián-
kat . A Magyar Kommunista P á r t ezze-
sz összejövetellel alkalmat adott a koa-
líciós pártok és demokratikus intézmé-
nyi k vezetőinek, ha?iy kifejezési', ad ja -
nak felháborodásuknak a gaz merény-
let ellen és a megjelentek éltek is a z . elesekről, p rob lémákró l ta r to t t rövid 
a lMommal ,* Az áttrtw emlékű „szegedi . é f t f e lada tnak tűr te 
gondolat" születésének színhelyen m o s t ! , . , , , , 
a lakul ki egy szegedi gondolat, amelyet * . á l landó be .y iseg szerzéset, ahol 
a koalíciós vacsora egyik polgári szó-
noka pohánköszöntőjében ebbe a mon-
da tba sűrí tet t : „ A demokrácia a de-
mokratáké!" A Magyar Kommunista 
Pá r t ezt a gondolatot i&r fogalmazta 
meg kongresszusi jelszavában: „Ki a 
nép ellenségeivel a koalícióból!" A sze-
gedi koalíciós vacsorán az összes pár-
tok (a Kisgazdapárt is) magukévá tet-
ték ezt a célkitűzést és ha azt a koalí-
ció országos vonatkozásban meg is va-
lósítja. altkor a demokrat ikus együtt-
működésnek olyan megújhodása követ-
kezik Magyarországon, hogy az meg-
sokszorozza a demokrácia erejét. Ez az 
erő elegendő lesz nemcsak arra , hogy 
minden kívülről jött beavatkozás nél-
kül is elt iporja & nép ellenségeit, a 
belső bitangokat, hanem a demokrácia 
egyesült erői uj , az eddiginél is nagyobb 
lendületet adnak az országépitósnek, a 
dolgozó nép felemelkedésének. Az MKP 
hároméves újjáépítési t e rvé t játszva és 
könnyedén) megvalósítja m a j d ez a cél-
tudatos magyar erő, amely elsöpri út-
jából az országmentő m u n k á t akadályo-
zó szándékokat. 

Ez a gondolat csendült ki tisztán a 
pohárköszöntök sorozatából, amelyet dr, 

t-ja párír 
a "lövőiét 

r a nehezedik és a magyar nép 
jövőjét előbbre- helyezi az önző pártér-
dekeknek, akkor a fiatal magyar de-

fejlődéspek 
nem volt 

példa a népele történelmében. Tisztit-
sák meg jsoraikat a reakció salakjától 
mer t ne feledtek el az u j szegedi gon-
dolatot: „Demokráciát c?»k demokrata':. 
epit Iliinek!" 

Nagy érdeklődés melleit, Iclhcs hangulatban 

Megalakult az UFOSz nagyszegedi szervezete 
Dögei Imre az ujgazdák és kisparasztok összefogásának 

szükségességét hangoztatta 
„Nem engedjük visszatérni az exerholdasok uralmát!" 

„Fel kell akasztani ax összeesküvő kel!" 
mondatok valtak olvashatók: 

— Föhl.t viss a nem adunk! Vi-
rág 6 mezőgazdaságot, jómódú pa-
rasztságot! 

A Himnusz eléneklése után Mészá-
ros Szilveszter baktói ujgazda üdvö-
zölte a megjelenteket, majd felszólí-
tására megválasztották az alakuló 

gedi és szegedkörnyéki ujgazdák már ülés vezetőségét. Ennek tagjai: Ju-
koráti reggel zsúfolásig megtöltötték j hász János, Mészáros Szilveszter, 
a szakszervezeti székház hatalmas ! Nyitrai Antal, Simon János, Má-
előadó'ermét. A falakon körül jel- | tyás, Csa mangó János lettek. 

Ásóvel-kapával Is megvédtük a földreformot! 
Bcdő Kálmán elvtárs a helyi kér- — akkor ásóval, kapával is me^ fog-

juk védmi a magyar demokráciát a 
magyar köztársaságban és különösen 
ami ui'-nket már régen* megillcte-t 
volna: a földreformot. Bármennyire 
is akarják n?m adjuk vissza a földet 
eenkin:k. 

Juhász Jánosnak ennél a szavainál 
a megjelentek szinte egyszerre zug-
fák 

Lelkes tapsok közepette emelkedett 
ezu'án szólásra á gyűlés főszónoka: 
Dögei Iixire elvtárs, az UFOSz főtit-
kára. Beszédében az uj birtokos pa-
rasztság sérelmeit tárta fel, mindazo-
kat az eleven problémáikat,. amelyek 
ma fennállnak napjainkban. 

— N a g y o n ébereknek kell lennünk 
m a — mondo t t a — é s ezér t fe lhívjuk 
a dolgozó pa rasz t ság f igyelmét , hogy 
újból kezd az e l t en fo r rada lom csi-
rája bontakozni. Nagyon vigyáznunk 

ZölcI Sándor elvtárs indítot t meg azzal , ' j-^jj i , o g y fej n e n y e s s e magáit Cz a 
hogy üdvözölte a budapesti művésze-
ke t és a nrtgjelen-t vendégeket. Utána 
Madarász János a Kisgazdapárt, Várko-
nyi Zoltán a budapesti vendégművé-
szek, Papdi György e lvtárs a Szociá!! 
demokrata Párt , Somogyi Imrer a Nem-
zeti Parasztpárt , dr. Kertész Béla a 
Polgári Demokrata P á r t nevében szó-
lalt fel és valamennyi szónok hangsú-
lyozta a reakció gyökeres kiirtásának 
szükségességét. A pántok képviselőin 
kívül felszólalt még Ignatyev alezredes, 
a Vörös Hadai.reg nevében, Karácsonyi 
Guidó plébános, Magyar László, a sze-
gedi újságírók üdvözletét tolmácsolta, 
dr. Viola György a „Siess, adj , secáts!"-
akciót méltatta, majd Dögei Imre elv-
társ a szegény parasztság nevében tar-
tott f rappáns hatású, talpraesett be-
szédet. 

A szónokok nagy elismeréssel mél-
tányolták -a Magyar Kommunista Pár t 
központi napilapjának, a Szabad Nép-
nek azt a mozgalmát, amely az MKP 
hároméves gazdasági tervének köteté-
ben akciót kezdeményezett abban az 
irányban, hosiy egyidejűleg az ország 
gazdasági felépítésével kezdjük meg a 
szellemi és erkölcsi uj jáépités nem ke-
vésbbé fontos munkáját is. Ez a szel-
lemi uj jápi tés is csak koalíciós alapon 
indulhat meg és ezért van különös je-
lentősége annak, hogy a szegedi koalí-
ciós pár tok szónokai őszinte lelkese-
déssel és segitő készséggel csatlakoztak 
a Szabad Nép nagy lendül ette! megin-
dított kezdeményezéséhez. 

Az MKP szombat esti koaliciós va-
csorája tehát a m á r elhárított veszede-
lem órá jában közelebb hozíta egymáshoz 

pártokat az együtt-
működés építő szándékainak bíztató i <-'PPetl a Kisgazdapár t par lament i 
perspekt íváját vetítette elénk. H o g y ' c sopor t j ának jobbszárnya szavazta le 
azonban a demokratikus Magyarország-1 miniden esetben. Ezek" t ámoga t t ák n a k gazdasági é s szellemi újjáépítését i d c ereinkkel a M a s v a r Szövelke-egyesült s megsokszorozódott e r 6 v e l ! n u n ^ erejuKket a M a g y a r s z o t e i g e 
fnegkezdh sük. enr.ek elengedhetetlen Kozpon to t is, amely a szoveike-

Itetről-hétre megvitathatják felvetődő 
kérdéseiket. 

Juhász Jájio; a Nemzeti Parasztpárt 
szegedi elnöke a földosztás nehéz 
munkájáról 'beszélt, majd a leleple-
zett fasiszta összeesküvésről szólt. L . . 

- Ha egyenibérként állunk a ma- j a!c r a : 

gyár kormány mögött, — mondotta i — Nem adjuk! Nem adjuk a földet! 

E g y s é g c s a k a z azonos érdél fi p a r a s z t s á g k ö z ö l i 
l e k e l s é g c s 

akarn k — és ezért mhtdcn paraszt 
lépj n be a Par tsztszövetségbe —, 
csúfosan kijátszották a dolgozó sze-
gényparas 'tságot. 

— Parasztegységet tehát csak ugy 
lehet csinálni- — folytatta Dögei Imre 
—, ha összefognak azok a szegénypa-
rasztok, akik* a maguk munkájával 
dolgozzák meg a földek A parjszt-
egység ugyan's csak azonos érdekli, 
azonos körülmények között élű pa-
rasztok egysége lehet. Ilyen esetben 
is arra keli törekednünk, hogy a ve-
zetés, irányítás a legszegényebb do-I-
go/.óréteg kezében legyen. Mindig ezt 
kelj szemünk előtt tartanunk, hogy 
kik a vezetők. Azok-e, akik valóban a 
tömegeket alkotják, vagy pedig, akik 
kisebbségben vannak. A Parasztszö-
vetségben és a Kisgazdapártban a 
veze'é; azok kezébe csúszott, akik ki-
sebb -égb.n voltak. így történt meg, 
hogy áiltalában két éven keresztül so-
hasem képviselték válójában a sze-
gény parasztok tömegein.. 

Az UFOSz éppen ezért azt a 
szervezett egységet akarja megvaló-
sítani, amelyre a szegényparasztság-
nak pártikülönbségre Való tekintet 
nőikül szüksége van. Természetesen 
nemcsak az ujhiriokosokat látjuk szí-
vesen, hanem minden dolgozó pa. 
faszte nhert, mert velük fs vannak kö-
zös érdekcink. Nincsenek azonban 
közös érdekeink a 200 boldasokka'. 
akik nem fogják meg a kasza és kapa 

nyelét, hanem másokkal dolgoztat-
nak. i | 

csira, 
— Majd kikaszáljuk! — szólt közbe 

egy parasztgazda. 
Rámutatott Dögei elvtárs azokra az 

okokra, amelyek miatt a földosztás 
alkalmával egy-két helyen kicsúszott 
a vezetés, kezdeményezés a szegény-
parasztság kezéből. Kifejtette, hogy 
a parasztok először nem hitték el, 
1 ogy valóban az övék- lesz a -föld és 
nem bíztak még egymásban sem. Sőt 
-ok helyen jobban hittek a múlt rend-
szer urainak. Így azután befurakod-
tak ezek az urak a különböző bizott-
ságokba és ennek következtében igye-
keztek elszabotálni', elhúzni a dolgo-
kal. Ezeknek az uraknak ,az volt a cél-
juk, hogy megutáltassák a demokrá-
ciát és azután megsemmisítsék az el-
ért eredményeket. 

— Ezt a célt szolgálta az úgyneve-
zett »Magyar Közösség« Is, — mon-
dotta Dögei Imre. Vissza akarták 
hozni a tizezerholdasok uralmát. Az-
zal a jel i/óval, hogy parasztegységet 

A parasztságot nem lehet kizárni a politikából 
Nagy figyelem mellett szólt Dögei 

Imre az agrárolló kérdéséről is és 
megvilágította, hogy a munkáspár-
toknak a falu olcsóbb iparcikkekkel 
való el'átására irányuló törekvéseit 

zeti gondolat megcsúfolásával kisem-
mizte a szegétiy parasztokat. Ezen a 
helyzeten éppen ezért csak a dolgozó 
parasztság szervezett egysége és az 
egészséges parasztszövetkezetek se-
gíthetnek igazán. 

Beszéde végén ismét.érintette Dö-
gei Imre az összeesküvés arcátlan tö-
rekvéseit és kifejtette, legjobban az 
mutatja aljas szándékukat, hogy a 

parasztokat újból ki akarták zárni e 

politikából. 
— Azt akarták, mondottja . 

a polit ka ismét csak uri huncutság 
legyen. Kijelentették, hogy paraszt 
nem lehet képviselő, mert a paraszt-
ság még ne.n ératt meg rá. 

— De-ők megértek az akasztófára! 
— vágta rá agy felháborodott uj-
gazda. 

Dögei Imre mindvégig feszült ér-
deklődéssel kisért beszédét a paraszt-
asszonyokhoz intézett felhívásával 
zárta be, majd figyelmeztette az uj-
gazdákat, hogy éberen őrködjenek 
demokrácia vívmányai felett, inert ne--
kik van talán a legtöbb félteni való-, 
juk, akik földhöz jutottak. 

Megválasztották 
a nagyszeged i UFOSz 

vezetőségét 
Nagy tapssal fogadott beszéde után 

került sor az UFOSz szegedi cso-
portja vezetőségének megválasztásá-
ra. A jelölőbizottság javaslata alap-
ján egyhangúan Mészáros Szilvesztert 
választották meg elnöknek. Alelnö-
kök: Burg Dénes (Alsóközpont), 
Nyitrai Antal (Szeged), titkár: Simon 
János (Újszeged), helyettes titkár. 
Csa mangó Mihály (Gyála), pénztáros 
Kéri Mátyás (Szeged), h. pénztáros 
Farkas Antal (Szeged), jegyző Ború? 
Mihály (Szeged), h. jegyző Neme? 
Nagy Mihály (Dorozsma), ellenőrök 
Simon Imre (Alsóközpont) és Dé-
kány Sándor (Szatymaz). Az elnökség 
mellett a szegedi és szegedkörnyék: 
ujga/dákból alakult 33 tagu választ-
mány működik. ' 

A tisztikar megválasztását számos . 
hozzászólás, panasz, javaslat követte. 
Ezek során az ujgazdatársadalom a 
legőszintébben tárta fel minden gond-, 
jáő-baját, Dögei Imre pedig részlete-
sen válaszolt a felvetett 'kérdésekre. A 
korán reggel kezdődő értekezlet ínég 
a dé'u'áni órákban is állandó figye-
lemé mellett tartott és csak a vidéki 
vonatok indulása miatt fejeződött be 

A határozati {avaslat 
Az alakuló nagygyűlés határozat 

javaslatot fogadott el, amelyben 
fasiszta összeesküvők iegszigorubl 
megbüntetését követeli, a/onkivül a, 
ujgazdák Sérelmeire követtel orvos-
lást. 

Követelik a parasztság szövetkeze 
telnek nagyarányú kifejlesztését, a ki 
oszlott földek telekkönyvezésének jú-
nius végéig történő befejezését, az u, 
földhö/juttatottak és a régi kis papri-
ka termelők termeivényeinek az uj 
földműves szövetkezeteken keresztül 
való forgalombahozását, a házhelyek 
kiosztásának március közepéig való, 
lebonyolítását és olcsó lakásépítő ak-
ció megindítását. Az elosztásoknál az 
UFOSz fokozottabb befolyását köve-
telik, valamint a szőlőtulajdonosok 
földinüvcsszövtetkczeteken keresztül, 
történő megsegítését, a nagykeres-
kedelmi haszon eltörlését, minél több 

.földmüvesszövetkezet megalakítását 
és számukra az összes iparjogositvá-
nyok megadását. A gazdák szérum-
mal, gépekkel és műtrágyával való 
ellátása érd-ekében ezeknek a gyárak-
nak az államosítását, követelik to 
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váhbá a földalapból befolyó összes 
összegeknek nz ujgazdák és földmii-
vesszöve'kezetek megsegítésére való 
fordítását. Az aszálykár, igaerő vagy 
vetőmag hiányában beszolgáltatásban 
elmaradt u'gazdák esetében követelik, 
bogv ne alkalmazzák a büntetésekett 
hanem már most nondoskodiék a kor-
imánv a hitel és vetőmag kölcsönrő'. 
A trak'o ok felhasználásának ellenőr-
zésével az UFOSz szervezetek meg-. 
bizácát követelik és a cukorrépa ter-
melés képviseltét a cukorgyárak 
ügynökei helvett ugyancsak az 
UFOSz és Fékosz szervezeteire bíz-
zák. Az öt holdon aluli kisbirtoko-
soknak ha'hatos kedvezményt akar-
nak kitiarco'n'. 

A fasís'ta öcszepsküvők legszigo-
rúbb megbüntetését követelik, mert 
5,aki a szegény parasztságra tör, meg-
érdemli hogy életével fizessen, va-
gyis M'kasszák érte.« 

A továbbiakban igazságos és pro-
gresszív adózást, a dézsrhák elenge-
dését, az MSzK és a kartelek azon-
mali megszüntetését követelik. Tilta-
koznak a Parasztszövetség mesterke-
dése! ellen, naraszt főispánokat kö-
V f t e f n - k valamint azt, hoov a fötrt-
möyelésügyi miniszter valóban pa-
rasztember legyen. 

— Egyhangú lelkesedéssel üdvözöl-
tük — f etetek'ik be az UFOSz elfoga-
dott ba'á'ozati Javaslata — a Magvar 
Kommunista Párt hároméves tervét, 
amelv k ö n e len a szegénvoarasztság 
megfegiVé'ét ré'ozza. Tudiuk. hogy 
a szegénvoarasztsáig sorsán csak a 
baladó néni demokrácia, vagyis az 
ipari munkásság és haladó értelmiség 
a parasztsággal együtt tudia 
vhiil a nagy harcot, ami még ránk 
vár, hogv elérhessük a virágzó mező-
ga/daság és jómódú parasztság meg-
valósítását. ; " 
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Vasárnap a Szabad Nép sajtéagitéciós napja 
voit Szegeden 

(Szeged, január 20) Vasárnap dél-
előtt a szegedi utcák sokkal élénkeb-
bek, hangosabbak voltak. A Szabad 
Nép sajtoagitációs nap ja voit. A Klau-
zál-tércn külön helyen árul ták aiz MKP 
központi napilapját . Mig Sápunk kiadó-
hivatalában a Szabad Nép stúdiója 
ütötte fel tanyájá t . A Szegedi Nemzeti 
Színház művészei: Zentay Anna, Ka-
marás Gyula, Gáthy Pál és Sugár Jenő 
szórakoztatták a közönséget. Művé-
szeink ezen túlmenően is azonban kivet-
ték részüket a sajtóaigitációból. Kama-
r á s Gyula és Gáthy Pál aktiven vettek 
részt a lap árusításában. Gáthy Pál volt 
a favorit , jelentős mennyiségű, lapolt 
adot t el. 

A Nemzeti Színház művészeinek szá-1 
mai után hanglemezeket és híreket köz- ; 
vetített a hangszóró. Az MKP agitációs 
gárdája pedig felkenes/rtt ma jdnem 
minden lakást Szegeden. Vasárnap* alig 
volt ház az alföldi metropolisban, ahol 
ne olvasták volna a Szabad Nép vasár- j 
napi számát. Még soha nem tapaszilalt ! 

mennyiségben fogyott el a Szabad Nép 
nívós vasárnapi száma, amely egyéb-
ként külön két oldal szegedi mellékle-
tet is adott. A közönség nagy érdeklő-
déssel vásárolta a lapot, mer t részle-
tes beszámcöót közölt a szombat dél-
utáni budapesti nagygyűlésről" és érde-
kes részleteket a demokráciád,lenes ösz. 
szeesküvósrői 

Kisebb tételekben 
naponta érkezik fa Szegedre 
A kiskereskedők 50 kilós létetekben osztják szét a fát 

NAPIREND 
KEDD, január 21. 

Nemzeti Szinház: Este 7 órakor; Igy 
élni jó. Szeivény bérlteti 

Széchenyi Filmszínház: Fél 4, ne-
gjf;d 6 és 7 órakor: Gibraltár. * 

Belvárosi Mozi: Pél 4, negyed 6 és 
7 órakor: Álarcos bál. 

Kcyzó Mozi: Fél 4, negyed 6 és 7 
óraikor; Tarzan t i tkos kincse. 

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

7-ig. 
Egyetemi könyvtár ; Nyitva 8-tól es-

t e 7 óráig. 
. . . - - —J.n;— 

SEOLGXLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Borbély örök. bérló: Ugry István 
Tisza Dajos-körut 20. F rankó Andor 
Dugonics-tér 1, dr. Kotsis J . Endrédé 
FöldmUves-utca 27. Zakar örök. K. Má-
1Lé M. Valéria-tér 1. 

— Idöjárásjekntés. Várható időjá-
rás kedd estig: Északnyugati, északi 
Szél, felhőátvonulások, futó havazás, 
a hőmérséklet nyugaton csökken, ke-
leten aüg váJtozik. 

— Jólsikerült teadélután. Az MKP 
városházi szervezete vasárnap jólsi-
fcerült müso-ral és tánccal egybekö-
tött teadélutánt rendezett a Kálvin-
téri székházban. Nagy sikert aratott 
a Bárány házaspár, a Mészáros há-
zaspár, Berak Katalin és Bodvay 
I ászló. Az énekszámokat zongorán 
Beleznay Ervin kisérte. 

— Vegyészbál. Szombaton, este ren-
dezte meg a Szegedi Vegyész Kör az 
első vegyészbálat a Hungáriában. A 
nytíópárok szines bemutatóján kívül, 
ennek keretében a Szegcdi Nemzeti 
Szinház művészei szórakoztatták a kö-
zönséget. Gáti Pál nagy tetszés mel-
lett Fahtdy verset szavalt, Sugár Jenő 
pedig tréfás monológjával aratott 
nagy sikert. Különösen sok jtapsot ka-

mpóit Zentai Anna Lehár-dalok ének-
lésével, Szabó Ágnes pedig jómoz-

(Szeged, január 20.) Jelentettük, hogy 
a város számára még Idejébe ni nagyobb 
mennyiségű tűzifát kötöttek le, de 
mindezidei.il szállítási n h é z s é j e k miatt 
nem érkezhetett meg a fa Szegedre. Az 
Alföldi Fakereskcdők Szövetkezetének 
950 vagon fára vannak kü'.ései, de ed-
dig különösen mozdonyhiány, vagon-
hiány következtében nem indulhatott 
el berakodási helyéről, Arnint jelentet-
tük, legutóbb Sebő Zoltán, a szövetke-
zet igazgatója utazott Budapestre, ho?,y 
a Bát aszókén veszteglő 40 vagon tűzifa 

lőre még nem- tudni, miikor érkezük meg 
Szegedre. A szállítások legalább is ap-
ránként i folyamatossága egyelőre bizto-
sítottnak látszik. Szombaton m á r érke-
zőit néhány vagon fa Szegedre és ezen 
a héten minden napra várnak 2—.3 va-
gonnal. Az érkező tüzifaszáíLitmányokat 
a kiskereskedője közölt osztják széjjel. 
A ía egy részét az üzemek kapják, egy 
másik részét pedig a lakosság között 
kell a keresikedőkr.'dki szétoszlaniok 50 
kilós tételekben. A fennmaradó meny-
nyisóg fölött szabadon rendelkezik a 

F a l i é j 
htlyett kivAió minőségű 

„ F R E u u L i S a h é i p ó ü ó 
nagykereskedőknek is ere-
den gyári árban 

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

elindítása érdekében intézkedjék. Hét- j kereskedő, de ezt elsősorban azok szá-
főre crtesitéít is 'kapott a város, hogy.' málna kell kiosztania, akik már előre 
a 40 vagon tűzifa már elindult, dfe egye-1 kifizették a £a árát. 

A Szentes! Napló volt munkatársait 
eltiltotta a népbiróság az uisághástól 

Akét h á b o m s uszító fasiszta újságírót 3—3 évi börtönre ítélték 
(Szrntes, január 20.) A .szegedi nép-

biróság Kiss Dezső lanácsa három na-
pon át t á rgya l ta a Szentesi Napló volt 
uszító-munkatársai, Bugyi Ant<ai, Szath-
máry Is tván és Kun Sándor tanú tó po-
liTikai bűnperét , akik újságcikkeikkel 
az elmnlt fasiszta rezsim szolgálatában 
a háborús hírverés szolgálatába sze-
gődtek. • 

A tárgyalás adatai alapján dr. Bó-
Béla népügyész súlyosbította vád-

ját. mer t az ismertetet t cikkek alapján 
tv*bjzouyosodo11. hogv a háborús hírve-
rés szolgálatában jelentős tevékenysé-

get is fe j te t tek ki. A védők* terjedelmes 
bizonyítás kiegészítést kér tek, amit a 
népbiróság Bugyi Antal ügyében el' is 
rendelt s ügyét elkülönítette. Szath-
máry Istvánt és Kun Sándort, mert a 
háború tovább folytatása érdekében iz-
gattak. 3—3 év börtönbüntetésre és 5 
—5 évi politikai jogvesztésre itéltelc. 
Mindkettőt örökre eltiltotta a népbiró-
ság az újságírás gyakorlásától. Kun 
Sándor ujsáigdró-tanitót ezenkívül állás-
vesztésre is ítélte. A népügyész súlyos-
bításért! és az eltérő minősités miatt 
fel lebbezett 

A kiskereskedőtől ez adóhivatal havonta behaj'j? 
a 6 százalékot - a nagykereskedő évente fizeti 
K i k e l i vé sn i t * á iue lof z lást *z Anyag- és A i hivatal kesébb' 

(Szeged, január 20.) A becsületes 
szegedi kiskereslusdök meg nem szűnő 
panaszokat sorakoztatnak fel az 
Anyag- és Árhivatal ellen. Ezen túlme-
nően azonban az adóhivatal is sok pa-
naszra szolgál ta t okot demokráciánkat 
építő kereskídök részére. Az áruelosz-
tás az Anyag- és 'Árihivatal részéről a 
lehető lesigazságtalanabb volt. Hiába 
volt rnindezideíg minden próbálkozás 
nem sikerült ken 1 kc-döink részére be-
csületes áruelosztást kiharcolni. Az 
Anyag- és Árhivatal a maga részéről 
mindent elkövetett, hogy kiskereske-
delmünket lehetetlenné tezye. A lelen-
tezttt összeesküvésből már kiderült, 
hogy a reakció ilyen irányú tevékeny-
sége az elégedetlenséget akar ta szítani 
a demokrácia e l e n . Illetékes kormány-
tényezők belenyúllak az Anyag-f és Ár-
hivatal mesterkedéseibe és minden re-
ménv ro5f! van rá. hogv becsületes kis-
kereskedőink sérelme hamarosan or-
voslást nyer. 

Az adózási vonalon azonban míg 
nagyon sok kívánni való van. Misi a 
naevadózók hat százalékot fizetnek, 
addik a kiskereskedőknek módot Avult 
o kormányzat adóközösségekbe tömö-
rülve eleget tenr i a demokrácia iránti 
kötelezd tséseikrr k. Kiskereskedőmk 
U. n. adóközössé?nkbe tömörültek. Ma-
guk veti ki egymás közt az adót. ma-

Megjött a Tommy 
M a l á t a - b o n b o n s 

guk adminisztrálják és felelősséget vál-
laltak annak behajtásáért . Nagy össze-
get és jelentős időt takar í tanak meg a 
kormányzatnak ezen az uton. Ezzel 
szemben a szegedi adóhivatal politiká-
ja ebben a kérdésben egészen érthetet-
len. Kiskereskedőinket annyira meg-
nyomorít ják a?, adóval — miu tán nem 
elégedett, meg az adóhivatal a kereske-
dői* által kivetett adóval, hanrm azt 
felemelte —, hory létüket fenvegeti a 
Jelenlegi állapot. Kiskereskedőinktől az 
adóhivatal éppen ugy beha j t ja a hat 
százalékot, mint a nagykereskedőktől. 
A különbség csak az, hogv a kiskeres-
kedő az egyenlő adóztatás ellenére, je-
lentős hátrányban van. 

Mig a nagykereskedő az adómiri-
mumot havonta fizeti be, a megmaradt 
nagyobbik részt pedig csak az év vé-
gén, a kiskereskedő minden nőnapban 
köteles az egész összeget befizetni. Ez 
azt jelenti, hogy a nagykereskedő egész 
éven át kamatoztathat ja a pénzét. 

Kiskereskedőink már hónap >k óta 
kemény harcot vivnak az adóhivatal-
lal, mindezidáig azonban hiábavalónak 
bizonyult a harc. 

— A NOT szigorított. Nátli Gyula 
tanulót, mert az SS kötelékbe önként 
belépett, a szegedi, népbirósáig 6 havi 
börtönbüntetésre ítélte1. Fellebbezés 
folytán a NOT ezt az. íteletet egy 
évre emelte fel. 

gásu bakttszámával. 'A műsort Mol-
nár Zol án vegyészhallgató konferálta 
ügyesen, akinek a j'ólsíkerült est ren-
dezésében is fő érdeme volt. 

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

x Felhívom 3 figyelmét, hogy az 
újévben még olcsóbban vásárolhat 
arany, ezüst, porcellán és díszmű-
árukat. Látogasson meg és tekintse 
meg a raktáramat, vételkényszer nél-
kül. 73 éves Reich ékszerész (Kele-
men-utca II.). 

— Az MKP hadifogolyszolgáíata. 
ördögh Ferenc, Erdélyül József 
BrüsszeE-kömt 11. és Klein György 
Feke'esas-utca 22. sz. hadifoglyok 
hozzátartozói, a kiszabaditási kérel-
mük iktatószámát Arany János-utca 
2. szám alatti irodánkban átvehetik. 
Palotás Petronellának! Szabó Lajos 
hadifogoly lágerszáma 333/4. és az 
MKP Központi Hadifogoly Irodában 
Budapest, Ó-utca 12. levele van. 

— Fodrászmesterek és az adóközös-
ség 21-én, kedden az ipartestületben 
gyűlést i tartanak. Uj rendeletek is-
mertetése. Feltétlen megjelenést kér 
a vezetőség. 

— Hadifoglyoktól hirek érkeztek. 
Beregszáiszy Elemér, Bácsai Vendel, 
Kovács György, Spaczér Ferenc, Piri 
Imre, Bodó»Jenő, Csűri Mihály, Csűri 
Pál, Jeney József, Kun János, Mis-
kolczy Károly, örhalmi Károly, Szabó 
György, Viola Antal hozzátartozói 
jelentkezzenek a Magyar Vöröske-
resztnél, Széchenyi-tér 16. Stühmer 
cukorkaüzlet felett, t 

— Kielégítőm dolgo/ik 3 háziipari 
foglalkoztató. Dobay Pál és Töícséry 
László tanácsnokok hétfőn felülvizs-
gál'ák a város háziipari foglalkozta-
tóját. A látottakról jelentést tettek 
Dénes Leó elvtárs polgármesternek, 
aki hétfőn jóváhagyta a háziipari fog-
lalkoztató üzemmé nyilvánítását. Ez 
az uj üzem a Községi Élelmiszerüzem 
egyik szerveként működik a továb-
biakban. Jelenleg 200 asszonyt fog-
lalkoztatnak itt. Sokan közülük otthon 
végzik a munkájukat. Legnagyobb-
részt csuhé-feldolgozással, papucsok, 
teritők készítésével foglalkoznak. Az 
asszonyok részéről nagy érdeklődés 
nyilvánul meg a háziipari foglalkoz-
tató iránt és a város támogatásával a 
közeljövőben még nagyobbá, életke-
pesebbé fejlődik majd ez az igen 
hasznos, jelentős intézmény. 

— A Délvidéki Ruházati Szövetke-
zet a-lakuló közgyűlését január 2S-án 
délután 5 órakor tartja a Baross-
étterem különtermében. A szövetke-
zet'. tagjait a közgyűlésre ezúton is 
meghívja a szervezőbizottság. 

— Halálozás* Schőnberger Károly-
né sz. ökrös Piroska január 18-án 
elhunyt. Temetése kedden, 21-én dél-
után 3. órákor a belvárosi temető ku-
polacsarnokából. 

- Keddi nőnap az MNDSz ben. 
A Magyar Nők Demokratikus Szö-
vetsége a szokásos heti nőnap] it 
kedden, 21-én tartja meg ismét Ti-
sza Lajos-körut 57. szám alatti szék-
házában. Dr. Drégely Józsefné »A 
nő szervező munkája a demokráciá-
ban® címen fog előadást tartani. 
Madarász Mihály rendőrfőtörzsőr-
mester énekel, kíséri Kertész Lajos 
lektor, szaval Farkas Éva. Kérjük a 
tagokat és csoportokat, hogy teljes 
számban jelenjenek meg. Vendége-
ket szívesen lát a vezetőség. 

— Házasság. Nagy Torma Gizella 
Szeged és Könnyű Sándor MÁV fő-
tiszt Budapest január 18-án tartot-
ták esküvőjüket a rókusi templom-
ban. 

Pintér Jenőné sz. Jójárt Ilona és 
Füredi Jenő házasságot kötöttek. 
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P A R T H I R E K 

Pár t /napok a k o r ú i é i é s ü z e m i 
p a r t a s o r v e s e t e k b s i a 

Január 21, kedd: 

S Z Í N H Á Z » M Ö V É S Z E 1 

ma. leven Te 'fősterepét. Az Athenaeum-
i könyvkiadóvállarát budapesti iaazgató-

Szeged-áUomás, fél 6, Székelyhídi J-; ja Solt Sár.dor vasárnap Szegedre ér-
Hütöház, 2 óra, Alberti József j*.ezetl„hogy a pécsi könyvnap okra Ka-
Vasutforgalom fél ü. Gyöngyösi J. 
Városi kertészet, 4 óua, Forbái'.h Gy. 
OTI, fél 2, dr. Gt réb Tibor 
Kisvasút, 2 ólra, dr. Serley Sándor 

•Január 22, sztyda: 
Belváros I., 6 óra, Dánlel György 
Belváros II., 6 óra, Tóth Róbert 
Rókus, 8 óra, Perjési László 
Móraváros, 6 óra, Dénes Leó 
Alsóváros, 6 óra, Róna Béla • 
Somogyitaep, 6 óra, Bedő Kálmán 
Ujáomogyitelep, 6 óra, Berár D. 
Újszeged. 8 óra, Ladányi Benedek 
Egyetem, "6 óra, dr. Viola György 
Szőrén petcól.um, 4 óra, Varga Pál 
Kendergyár, 2 óra. Erdős János 
Ujszegedi Ládagyár, 3 óna, ifj . Ko-

mócsin, Mihály 
Január 23, csütörtökz 

Város, 5 óra, dr. Zöld Sándor 
Délmagyar Cipőgyár, fél 4, Sknovil's 

Mihály 
Dohánygyár, 3 óra, Havalecz I.-né 
Rendőrség, fél 5, Kovács Attila 
KotióteCep. 3 óra, Tóth Róbert 
Tápé, fél 5, Tóth Róbert 
Tisza-maiam, 4 óra, Tombácz Imre 

Január 24, péntek; 
Postások, 5 óra, Sünön József 
Vizmüvek, fél 3, Alberti József 

? _ » r 
HIRDETMÉNY. A magyar . beliigy-

miniszter január 9-én keit 28—1947. 
„ , _ , , jEIn. sz. rendeletére közhírré teszem, 
K i T l r t >W_aJ®tsz<í Pécsett, a Né-\hogy m i j a n u á r 2 5-én déielőf 12 órá-

íf bezárötag Szeged város népjóléti 
ügyosztályánál, Bérház, II. em. 15 je-
1 ntkezzer.ek mindazok a -fegyverszü-
neti egyezmény folytán Erdélyből . ki-
vont s a belügyi tárca körébe tartozó 
szolgálatban, álló vagy nyugdíjas köz-
alkalmazottak, akiknek házi vaigy sze-
mélyes ingóságaik Erdély területén visz-
saamaradtak. Hozzák magukkal mind-
azon ingóságaik kimutatását , amelyek 
Erdélyben visszamaradtak azzal a meg-
jegyzéssel, hogy az ingóságok hol ma-
rad t ak (város, község), továbbá hogy 
ezen ingóságok megvannak-e és í j jkor 
kapott az érdekeli az ingóságokról utol 
járai hírt. Dénes polgármester. 

M ö M é U s i k ^ i s i T i É i i y E k 

marás Gyula, a Szegedi Nemzeti Szin-
ház tagj a: vendégszereplésre szerződ-
tesse. Kamarás Gyula a pécsi, február 
1 és 2-án a küoyvnapok alkalmával a 
Néma levente" címszerepét játsza, a 

díszelőadáson Haltai Jenő, a szerző be-
vezető beszédet mond. 

S P O R T 

A tavaszí e lőkészületek során 
a Szabadság Kupaért 

küzdenek a szeged i labda-
rugók 

(Szeged, január 29.) Nemrégiben 
alakúit meg Szegeden az MKP sport-
osztaiya. . A spor.osziály figyelemmel 
kisen a szegedi sportmegnyiivurtuiáso-
ka t -és a jövőben igyekszik nasznos út-
mutatásokkal is sugitena a sportegyesü-
leteken."A sportosztály élén régi Kipró-
bál*. ea neves sportemberek árinak, akik 
ismerik a szegedi sportágak ügyes-ba-
jos doigait es szaktudásukkal a Közös-
séget szolgálják. 

r> A sportosztály első tevékenysége a 
Bőripari Szőve'keáet, fel 4, Kovi B. ^ legnépszerűbb sportág, a labdarugiasban 
Pick-gyár, 3 ora, Komoram ZoRan i mutaiUkozik. Régi baja a szeeedi labda 
Gázgyár, Jel 4, Vanga Pál 

Január 25, szombat: 
Pénzügy, 1 óra, dr. Gál Tivadar 
Szőreg, vasút (ujszegedi áll.), 3 óra, 

Perjési László 
Dorozsma, 6 óra, Ladányi Benedek 
Szőreg, fél -7, Gyenes András 
UVÉ. 1 óra, dr. Bárányi Vince 

Január 2fí, vasárnap; 
Kecskéstelep, 3 óra, Simon József 
Klebetsbergtclcp, 3-óra, Forbáth Gy. 
József főhercegtelep, 4 óra, Koloszár 

Béla 
Január 27, hétfő: 

Munkásszövetkezet, 4 óra, Bórái' D. 
Színház, fél 3, dr. Gál Tivadar 
P r o p a e a n d a v e z e t B k é r t e k e z l e t e 

Kedden 5—fél 7-ig III. csoport. Somo-
gyitelep, Hűtőház, Orion, Újszeged, 
Ujszegedi . kender, Ujsomogyitelep, 
Szeged kender, Józseftelep, Kecskés-
telep, Színház. 

Vél 7—8-ig IV. csoport. Pénzügy, Pos-
tások, Lippai-fürész, Bőripari Szövet-
kezet, Városi kertészet, Winter-kefe-
gyár, Köztisztasági teCep, Kotrótelep, 
Rendőrség, Váró?, 

it - oOo— 
Felsővároson a pár'nap elmarad, he. 

lyc te a Postásotthonbar. „Délmagyar-
<v.szég"-sajtónapot tar tunk délután öt 
órai kezdettel. Előadó: Komócsin Zoi 
tán elvtárs. 

Kedden este, január 21-én délután 
5 órakor kerületi és üzemi szervezők-
nek értekezlete lesz a« Arany Jám»-
utca 2. szám alatt . 

R á O l O 

Hirdetmény, Adóközésségek kim it-
ta tásainak közszemlére tétele, a viz-
veze'.éki dij megállapításához szük-
séges százalék közlése, az 1946—47. 
évi tavaszi zabvetőmag ' biztosítása 
csereakció kere'éh'en tárgyakra vonat-
kozó részletes hirdetmények megte-
kinthetők a városi hirdetőtáblán Bér-
ház kapu alatt. 

Hirdetmény. A Belügyminiszter ur 
a demokratikus köztársaság megóvása 
és megőrzése érdekében a fasiszta 
szellemük szovjeteüenes, továbbá atitir 
demokratikus sajtótermékeknek a Mi-
niszterelnökség által legutóbb kibo-

iugásnak"hogyha téí"eriinTuián egyra hajtott IV. számú jegyzék, továbbá 
süteteink nem tudnak kellőképpen fel-1 az azt megelőzően kiadott jegyzékek 
készülni a tavaszi idényre. Ezen a ba- . szerinti kiszelektálását, beszo,g"áltatá-
jon a k a r az MKP tjportősziáiya segite-j ^ é összegyűjtését rendelte eU 
ni es „Szabadsag Kupa" neven serleg.t r . ,, , ° y . , , , , 
a jánlóit fel ós ezt mar a DLASz-nak á Felhívom lehat mindazokat, aktk-
is adta. A Szabadság Kupa-mérkőzé- nek a tulajdonában könyvek, itapi-
sekre január 2jHg lehet nev.zni és mint lapok, időszaki lapok, szaklapok, 
a Délmagyarorszás munkatársa értesül , ' ip.rdeuncnyek, kepeéábrázolások, to-

SVAJCI TEJKONZERVEK KIOSZ-
TÁSA. A 9—1 éves csecsemők ri«zéra 
kiosztott állami iisztpótjegy január , 
fcbUiár és március havi „P" jelű szel-
vényére 4—4 doboz svájci tejkonzervet 
kötél csók a kereskedők díjmentesén ki-
adni. 

ZSIRADÉK JEGYEK BEVÁLTÁSA. 
A sertésfelhozataJi szabaddá tétele mi-
at t a zsiradék jegyek h:vál.á-:át a kő-
vetkezőképpen szabályozom. A 3. sz. 
zsirjegyre 49 dkg o!aj helyett 40.deka 
zsír, vagy 48 deka szalonna, a 4—5. ez. 
zsu-jegyre 29—20 deka zsir vagy 24—24 
deká szalonna és a 6. sz. zsir jegy re. 40 
deka zsir vagy 48 deka szalonna vásá-
rolható. 

MÉHÉSZ-CUKORIGÉNYLÉS. Mé-
hészek méhetetés céljára cukrot igé-
nyelhetnek a közellátásügyi ügyosztály 
gazdcnyilvántartó osztályának Zsótér-
ház II. emeletén január 31-ig. Igény-
léskor a méhcsaládok számát és igé-
nyelt cukor mennyiségét keli bejelen-
teni. « 

Apróhirdetései 

í F O G L A L K O Z Á S I 

már eddig is sok nevezés érkezett a 

KEDD, januálr 21. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna 

7.00: Hírek. 7.20: Reggeli zene. Közben 
Naptár. 8.00; Az angol festészetről. 8 
óra 15; Szórakoztató zene. 9.00: Jazz 
10.00: Hiivk. 12.00: Déli harangszó, hi-
rek. 12.15: Zongora. 12.40: Jaguárvadá-
szat Braziliában. 13.00: Cigányzene. 14 
órát Hirek. 14.10: Baeh-müvek. 14.25: 
Villómhiradó. 14.40: Sanzonok. 15.00: 
Szövetkezeti negyedóra. 15.15: Kádióls-
kola. 15.55: Műsorismertetés. 16.09: £ 
.pedagógusok zenei (tagozatának mii sora. 
16.45: Á svájci diákélet. 17.00: Hitek. 
17.10: Párt-híradó. 17.39; Vöaöskereszt-
közlemcnvek. 18.00: BBC-tánclemezek 
18.15: Mit üzen a rádió. 18.45: Világ-
hiradó. 19.00: K .mény Simon emélke 
zetc. 19.30; Strauss-keringők. 19.45; Le 
nin emlékezete. 29.00: Hirek, sporthí-
rek, 20.20? A Rádiózenekar. 21.40: An-
gol nyelvoktatás. 21.bo: Hicek oroszul. 
22.00:' Hirek. 22.20: Mii hallunk hol-
nap? 22.30; Magyar énekesek táncda 
lókat énekelnek. 23.00: Mtivészlemezek. 
24.00: Hirek. 0.10: Hhvk franciául. 0.20: 
Hirek angolul. 

Budapest II. 
17.00: Jazz. 18.00:'Hirek. 18.05: Ope-

rarésfeletek. 19.30: Falurádió. 20.00; 
BBC-tánclemezek. 20.30: Rádió szabad-
egyetem. 21.00: Hirek. 21.15; Tánczcne-
kar . 22.15: Kamarazene. 

szövetséghez. Bizonyos, hogy a kupában t v ' i b b á c g>' é b sajtótermékek, valamint 
diészltvevő együttesek kemény mérkőzé- filmek é s hanglemezek vannak, hogy 
seket vívnak és a tavaszi e redménye ik ig tu la jdonában levő könyvéig öl e . 
ehhez mérten jobbak lesznek, mint a z ' e g y é b sajtótermékekről, " filmekről, 

stb. jól olvasható és pontos jegy-
zéket készítsenek és azt az e célra 
megalakított bizottságokhoz január 
22-.öl 25-én déli. 11 óráig az alábbiak-
ban feltüntetett helyekre fedetlenül 
szolgáltassák be: 

Azok a tulajdonosok, akik a Belvá-
rosban laknák, a Mérey-utqai belvárosi 
leányiskolában, a felsővárosiak a Duigo-
nics-utcai ált, leányiskolában, az alsó-
városiak az alsóvárosi közs. ált. isko-
lában, a rókusiak a Madách-utcai ált. 
iskolában, a móravárosiak a móravá-
rosi ált. közs.* iskolában, a somogyi és 
ujsomogyiteJepiek a somogyitelepi ált. 
közs. iskolában, a kecskéstelepiek a 
kecskéstelepi áit. közs. iskolában, az 
aignertolepiek az aignertelepi ált. közs. 
iskolában, a kelebelsbergtclepiek a kle-
belsbergtelspi áüt. közs. iskolában, az 
űjszgediek pedig az ujszegedi tisza-
par t j közs. ált. iskolában tartoznak a 
kivánt kimutatást a jekpett helyeken 
működő illetékes bizottságikhoz átvizs-
gálás végett benyújtani. 

A benyújtandó jegyzéken fel keli 
tüntetni a tulajdonos nevét, pontos 

GRAFOLÓGUS már csak rövid ideig 
fogad 10—12 és 3—6-ig. Kölesey-utca 
10 szám. 

FUVART helyben és vidékre, vala-
mint személyszállítást vidékre lófogat-
tal vállalók. Trágyát adok szalmáért-
Széehenyi-tér 7, 1. emelet 16. 

GYERMEKKOCSIK, javitások. M a -
nyiit Tisza' Fémipar lerakat® Mérey-ü. 
5. szám. Nagy választék. 

ősziek voltak. 

Nagy győzelem sok ktüiesse l 
M & U M T E — G / u U i B a r á t s a g 14 s 2 

Vasárnap az ipartestület nagyterme, 
ben nagy érdeklődés mellett megtar-
tott ökölvívó mérkőzésen fölényesen 
győzött a szege®, együttes 14:3 arány-
ban. 

—oOo— 
Kosárlabda NB I.: A Tisza kosara-

sai Budapestek a VAC ellen 32:27 (19: 
11) arányban győztek, 
v Jégkorong: SzEAC—Orosházi KE 2:2 
(UO, 0:0, 1:1), OKE—Postás 6:2 (3:1, 
1:1, 2:0). 

Tekebajnokság: SzATE—SziBTC 
927:782, SzFIE :Rendör 735:630, Gáz-
gyár—Nyomdász 820:537, Móraváros^-
UMTE 676:634, SzAK—Barátság 729: 
650. 

A JT közgyűlése. A délkerületi JT 
vasárnap tar tot ta t isztújító közgyűlé-
séi: a DLASz hivatalos helyiségében. A 
közgyűlésen Hornyai Tiborit és dri Afo-
1-ay Zsigmondot diazveiettel tüntet ték 
ki, majd megválasztották az u j tiszti-
kart. 

I L A K Á S I 
BÚTOROZOTT szobák főbérloU la-

kások, üzlethelyiségek kiadók. Kiadó, 
átadó főbérld.i iakását, bútorozott szo-
báját, üzlethelyiségét jelMntse be. La-
kásügynökségnel, Kölcsey u. 10. 

BÚTOROZOTT szoba Ikonyhahasz-
nólattal kiadó. Szücs-utca 12, 10—3-ift 

ELCSERELNÉM belvárosi kétszobás 
összkomfortos régi bérű lakásomail jói 
jövedelmező házmesteri lakásért. „Ház.-
mester" jeligére. 

i A D Á S - V É T E L I 

Számoló és írógépeket 
a legmagasabb árban v á s á r o l o k 
Farkas Pál krzeEPo e'S 

Kossuth Lajos-sugárut 8 

rtiwatalos k c z l c a i é n y e k 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Közhír-
ré leszi a váirosi adóhivatal, hogy Tá-
bor-utca 3. szám alatti záüograktárában 
B'" következő ingóságok január 21-én 
délután 3 óttakor nyilvános árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzben elár-
vereztetnek: 1 fényezett ebédlőkredenc, 
1 fényezett ebédlőasztal 6 székkel, 1 
Telefunken vitágvevö rádió, 1 fehér 
jégszekrény. Az árverés sikertelensége 
esetén a felsoróit ingóságok február 
1-én délután 3 órakor a fentjelzí 'tt he-
lyen a legtöbbet Ígérőnek eladatnak 
Városi adóhivatal. 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDET-
MÉNY. A közlekedésügyi minisztérium 
III. légügyi főosztálya nyilvános- vef-
senj'tángyalást hirdet a szegedi volt ka-
tonai repülőtéren levő féligücész öt épü-
let elbontására és anyagának megvéte-
lére. A kíiirés feltételei: Munkafeltéte-
lek, Ajánlat i űrlap, Költségvetési űr-
lap a Magyar Közlekedésügyi Minisz-
térium III. légügyi főosztályánál Buda-
pest VII., Dob-utga 75, IV. emelet, hét-
köznaponkint 10 és 2 óra között, to-
vábbá a szegedi államépitészeti hivatal-
nál önköltségi áron megszerezhető, il-
letve megtekinthető. Az ajánlatokat 
1947 február 17-én délelőtt 11 óráig kell 
benyújtani a Magyar Közlekedésügyi 
Minisztérium III. légügyi főosztályá-
hoz. Bankkezrsségi levél az ajánlathoz 
csatolandó. Az a jánla tok február 17-én 
délelőtt 12 órakor nyilvánosan kerülnek 
felbontásra. Államépitészeti hivatal. 

BÉl^EGGYÜJTEMÉNYT, tömegbé-
lyeget veszek. Árjegyzék a ki rakatban. 
Faius bélyegüzlet, Iskola-utca 29, foga-
dalmi tempiomnó. 

SÖTÉTKÉK mély gyermekkocsi el-
adó Hunyadi-íér 7. 

NÖI KERÉKPÁR jókarbali lévő el-
adó. Párisi-körut 45 Nemzeti étkezde. 

FODOR-utea 5/a. kétemeletes adó-
mentes bérház feíét olcsón eladom. _ 
Váradiné, tulajdonos. KossutIt-ulca 9b. 

ÜZEMKÉPES komplett szeszfőzde 
lakcímét, a jegyzéknek pedig tartat- eladó. Szatymaz, Fehértó 317. 
tnaznia kell a könyvek és egyéb saj tó-: MOSÓSZAPPAN mindig lesz, ha ná-
itermé'kek, fi lmek és hanglemezek cimét, ' hrnk vásárol. Keressen fel bennünket. 
Írójának, illetve szerzőjének névét és Piroscégiábla Tisza L.-körut 53. 
amennyiben az anyagon fel van tűn- j 
tetve, annak kiadási évét. | • 

Á napilapoknak, folyóiratoknak é s i K Ü L Ö N F É L E 
egyéb saj tótermékeknek címe, rrugje- I , , . „ 
lenési éve mellett, súlya (nem darab- j " 
szám) irandó be a jegyzékbe. A bízott- j FARAGÓ Egyesülőt tagjai t felkér-
ságok a benyújtott jegyzékekből s ren- jük hátralékos éagdijadk rendezésére, 
J - I I ' X 11 ' S... ... * zv 11 ya r-i frxzer r\ öcofkon 4 tücfrtelr ITRVT.N i V»rv1 "I r»»*ri' _ 

I 
delkezésrc álló és a "miniszterelnökség 
által kibocsájtott IV. ez. és az azt meg-
előzően kiadott ka'.alógusok szőrint ál-
lapít ják meg és választják, illetve jelö-
lik' ki a beszolgáltatandó müveket. 

A bizottságok által kijelölt sajtóter-
mékeket a tulajdonos köteles a bizott-
ságok részéről visszaszármaztatott 
jegyzék szerint január 30-tól legkésőbb 
február 3-án délig" a magyar Állam-
rendőrség szegedi kapitáifysása állam-
védelmi osztályához (Rendőrpalota, III. 
emelet, 1. sz. szoba) büntetőjogi fele-
lősség terhe mellett beszolgáltatni. 

Nyomatékosan figyelmeztetem végiül 
a könyv- és egyéb saj tótermékek tulaj-
donosait, hogy aki a jegyzék benyúj-
tási yagy a bizottság által kijelöli mü-
vek beszolgáltatás: kötelezettségének 
az előirt határidőn belül eleget mem 
tesz, ellene az összes könyveinek és 
•egyéb sajtótermékeinek elkobzásán fe-
lül a legszigorúbb és legkíméletlenebb 
büntetőeljárás 'lesz folyamatba téve. A 
fsnti rendelet teljesítését az Állam-
rendőrség házkutatások foganatosításá-
val is ellenőrizni fogja. 

Szeged, január 18. 
Dr. Drégely József sk., r. ezredes, 
Dr. Pálfy György sk., főispán. 

ellenkező esetben tagok soraiból töröl-
jük. Közgyűlésünk január 26-án lesz. 

SZOMBATON este elveszett egy 
csomag üzleti könyvekkel és inaitokkal 
és egy pár gyermekcipővel. Becsületes 
megtaláló a cipőt megtarthat ja , a töb-
bi dolgot a cimre kérem leadni, ami az 
iratokon van. 

VADÁSZ-utca 4a. házból elveszett 
pinosikutya megtalálóját jutalmazom. 

BUTOí^ hálószobákban nagy válás* 
ték. Spitzer Sándor asztalosmesternél 
Margit-utca 12. 

ELADÓ ingatlanát és vételi szándé-
kát jelentse be a Halász ingatlanirodá-
nak (Klauzál-tér 9). Úgyszintén a bú-
torozott szobáját és lakásbérleti szán-
dékát is. 

Felelős fterkésztö: GARDOS őANDOW 
Felelős kiadó: KóNCZ LÁSZLÓ 

Kiadja : 1 

HÍRLAPKIADÓ KFT 
Szerkesztőség: Jókai-utca 4 

Telefon: 493 és 103, nyomdai szorken*. 
tőség (este 8 órától): 673 

Kiadóhivatal: Kárász-utca 8 
Telefon; 323 * 

A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMA341 


