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özv. Nyilassy Agostonné, Római-
körut 22, Barcsay Károly, Tisza 
Lajos-körut 32, Butcsu Barna, Kálvá-
ria-tér 7., Leinzinger Pál, Horváth Mi-
bály-utca 9., l)r. f.őbl Imre gyógyszer-
tára Szeged, ü ró f Klebelsberg-tér 4. 
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— A bécsi rádió Is köiveti l tlrene-
Icket az Ausztriában élő magyarok 
Márnára. A bécsi rádió a Magyar Vö-
röskereszt auszlriai kirendeltségének 
kérésére elvállalta a rendszeres üzenet-
közvetítést a még Ausztriában élő ma-
gyar hadifoglyok, kitelepítettek és de-
portáltak felé. A felsoroltak hozzátarto-
zói tehát sa'át és Ausztriában élő 
hozzátartozójuk ponlos címének feltün-
tüntetésével, vagv annak hiányában a 
leaulolsó tartózkodási hely ismertetésé-
vel, jatlassák el legfeliebb 2> szavas 
üzenetüket a Magyar Vöröskereszt tu-
dósító osztályába Budapest, V I I I , Ba-
ross-utra 15. A bécsi rádió első magyar 
üzenet köz vei itése december 12-én 14 
óra 15 perc és 14 óra 45 perc közölt 
lesz. Az üzenetekre érkezett válaszokat 
x budapesti rádió fogja beolvasni 

— Tiius a gyógyszerekkel való cse-
rckereskedés. Budapestről jelenlik : A 
népjóléti minisztérium rendeletet adott 
ki, amely a legszigorúbb "büntetések 
terhe alalt megtdtja a gyógyszeráruk 
cserekereskedelmi forgalmát A gyógv 
szerészeknek szigorúan tilos gyógyszert 
cserealapon árusítani Az árusítás csak 
készpénz ellenében történhetik. 

— Megalakul az MNDSz rókusi 
rsogiori a, A Magyar Nök Demokra-
tikus Szövetségének rókusi csoportja 
december l;i-án, csütörtökön délután 
3 órakor tartja alakuló gyűlését a ró 
kusi elemi iskolában (Kossulb Lajos 
sugárul . A vezetőség kéri a tagok és 
érdeklődők minél nagyobb számban 
való megjelenését. 

— Betörtek c jy Marx-téri gyümiilcs-
kercske'tr.sbc Bunkóczi Bertalan Marx-
téri eyüm öleskereskedő jelentette a 
rendőrségen, hogy a ll-ikére virradó 
éjszakán ismeretlen lettesek feltörték 
üzletét és onnan nagyobbmennviségü 
süteményt, valamint gyümölcsöt vittek 
el. Kára 900.UU0 pengő. 

— IJÍc.ki I loptak a postáról. A fő-
poslárol jelentettek a rendőrségnei', 
hogy a postahivatal tula donát képező 
3152. gyártási számú Csepel-kerékpárt, 
amely a postaépület Vár-utcai oldalán 
a folyosón a falhoz volt támasztva, el-
lopták. A rendőrség megindította a 
nyomozást. 

— A Nemzett Segély ezulon mond 
köszönetet Pál Armand gyufagyári 
igazgató urnák és a gyulagyár mun-
kásságának, továbbá Vigyázó Rezső 
urnák és az Orion-bőrgyár üzemi bi-
zottságának a Nemzeti Segély karácso-
nyi akciója javára juttatott nagylelkű 
adományaikért. 

— A kéményseprési di j és a lépcső-
háza* vitagitisa a lakokat terhelik. 
Rendelet érkezeit a kormánytól, amely 
szeriül a város halósága a kéménysep-
rési dijat és a lépcsőházak viláptását 
j bérházakban és egyéb helyeken a 
házigazdák a lakókra háríthatják át. 

— A Népi ff nv»íi Mozgalom csü-
törtöki előadásán a központi egyetem 
aulájában (Dugonics-tér 13. II. emelel) 
dr. Szegtiy Endre főiskolai tanár beszél 
„Bartók, Kodály és a magyar zenekul-
túra" cimrn. Az előadás kezdete délután 
4 órakor lesz. Belépés di|talan. 

— köuyvujiioíisjgek, gyermekköny-
vek, ajándékkönyvek nagy választékban 
Hajós könj vüzletben, Oroszlán-utca 8. 

— A nrpjólél i mln'szter rendeletére 
a hatósági orvosok időnkint tá ékoztató 
előadásokat tartanak. Az előadást de-
cember 23-án a városháza tanácstermé-
ben délelőtt 11 órakor tartják meg. 
Kérik a köeönséget, hogy az előadáso-
kon ponlosan jelenjenek meg. 
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CsiiloflSfejál mindennap bemutaliuh 
az uj angol világaimé.', az Izgalma, tilm-

szenzociát, eme , 

Fény e s i A girban 
A Socret Service a Gestapo harca. Kémek 

is szereimének lenyűgözi l&rlóaels 
Fimzerep iki James MASO l.Carla LEHMANN, 

U'aHer R1LLA és tinid STAMf TA1X0d 
irta I Dorothy UOPE. Rendezte I George KSHG 

<B>itlsh Lljit Film Co p. LM. tilm]e > 
Azonkívül: a (clsérö m i i s o r ! 
tloadáiok kezdete tél J, negyed 5 és 6 kjr 

Teljesen elkészüli! a vasúti hid 
gyalogjárója 

Bztosüya van a téli gyalogközlehedés Újszegedre 

(Szeged, december 12) Dénes Leó 
elvtárs, polgármesternek szerdán jelen-
tenék, hogy a vasúti hid gyalogjárója 
teljesen elkészült. Igy ha á jégzajlás 
megindul a Tiszán és a pontonhidakat, j 
valamint a Rudolf-téri gya'ogjárót fel > 

mert a vasúti hid gyalogjáróján már 
lehet közlekedni. A napokban egyéb-
ként ismét hozzáfognak a vasúti hídnál 
a kocsiút elkészítéséhez is. Az erre vo-
natkozó tárgyalások, különösen a pénz-
ügyi tervezetre vonatkozóan az ujjá-

is kell szedni, Újszeged és Szeged még- I építési minisztériumban még a mai nap 
sem lesz teljesen elvágva egymástól, I folyamán megkezdődnek. 

Karácsonyi segélyt kapnak 
a munkások és tisztviselők 
gazdasági főtanácsos drákói eszközöket alkalmaz 

az adóvisszaélcsek megtorlására 

(Budapest, december 12.) A gazda-
sági főtanács kedden délelőtt Tildy 
/.oitán miniszterelnök elnöklésével 
ülést tartott Az értekezlet elsősor-
oan közellátási problémákkal, majd 
pénzügyi kérdésekkel foglalkozott. A 
gazdasági főtanács határozatot ho-
zott a munkások és tisztviselők ka-
rácsonyi segélye ügyében. A karácso 
nyi segély! kélheti munkabérben, il-
letve félhavi fizetésben állapították 
meg. Szabályozta a gazdasági főta-
nács a kenyér árát éspedig ugy, hogy 
a kincslár árkiegyenliíő hozzájárulá-
sát csökkentette. Ezzel az infláció 
egyik tényezőjét igyekezett kiküszö-
bölni. 

Az infláció elleni küzdelem terü-
letén olyan határozatokat hozott a fő-

tanács, amelyek az adómorál meg 
szilárdítására alkalmasak és drákói 
eszközökéi alkalmaznak minden visz-
szaétés ellen, amely az adózás feréi. 
jelentkezett. Különösen a forgalmi 
adó fizelésének elmulasztásával kap 
csolatban a már meg'evő miniszter 
elnöki halározalok, illetve miniszté-
riumi rendeletek felhatalmazása 
alapján kapnak utasítást az illeté-
kes hatóságok, hogy azokkal a keres-
kedőkkel és iparosokkal szemben, 
akik az adófizetés terén vétkes mu-
lasztást köveinek el elsősorban az 
iníerná"ás, ismétlődés esetén az üz-
lethelyiség és áraraktár elkobzásának, 
valamint a jogosítvány megvonásá-
nak eszközét alkalmazzák. 
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(Szeged, december 13) A népbiróság bűncselekményeket1, amiket a k hallga-
Margita-lsui tcsa szerdán délelőtt tár- tolt Matolcsi László, Tóth János és Vol-
gyaita Babiczky Edének, az iparos- j gár Ilona tanuk is igazoltak, 
tanonciskola közismerten fasiszta volt j A népbiróság bűnösnek mondotta ki 
igazgatójának háborús .és, népsllenes , Babiczsyt a vád szerinti büncsrtekm 
bűnügyét. A népügyészség két vádoont í nvekben és nyolchónapi börtöribünte-
miatt kérte Babtazky megbiin' -. lésre, valamint háromévi politikai jog-
mert vezére volt a Turul-Szövetség sza-, vesztésre Ítélte A oüntetésböl két ho-
geli kerületének és mint ilyen, erősinapot és nyo'c napot a vizsgálati fog-
jobboldali tevékenységet fejtett ki, to- ságban eltöltőit idővel kitöltöttnek 
vábbá, mert megszervezte Szegeden az vettek. Dr. Polónyi Jenő népügyészségi 
Itnrédy-féle Keleti Arcvonat Bajtársi vezető fellebbezett az Ítélet súlyosbítása 
Szövetséget és abba tagokat toborzott, j miatt. 

A vádlott beismerte a terhére rót t ! OQO 

Miért nem küldik el postán 
a hadirokkantak 

illetményeit 7 
(Panaszai levél) 

Tisztelt Szerkesztő Elvtárs! Engedje 
meg, hogy néhány szót szó hassak a 
hadirokkantak illetményeinek kifizetési 
módjáiioz. Én és legtöbb társam erősen 
rokkant állapotban vagyunk. Legna-
gyobb részünk rokkantságunk miatt 
foglalkozást nem is űzhet, igy rá va-
gyunk a rokkanlsegélyre utalva. De 
ennek felvétele olyan körülményes, 
hogy az nem a mi beteg szervezetünk-
nek való Mert előbb el kelt menni a 
Vár utcába a hadigondozö hivatalba 
(mind a keltő az emeleten van), a vá-
ros végére a pénzfelvétel végeit. A mult 
esős hetekben én a féllábammal és egy 
majdnem vak bajtársammal baktatluk 
végig ezt az utvonalat Ez nem nekünk 
való. Nem lehetne-e a Vár utcába ki-
fizetni bennünket, vagy nem lehelne, 
mint állami kötelezettséget, postán el-
küldeni az illetményeket. Ez volna az 
észszerű. Vagy talán a posla nem akarja 
a kézbesítést vállalni? Ugy láttam hogy 
a hadisegélyeseknét is ez a helyzet s a 
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tanyai asszonyok is panaszkodtak, hogy 
amit kapnak, el kell költeni útikölt-
ségre Azt hiszem, hogy az illelércesek 
törődhetnének ezzel a kérdéssel is egy 
kicsit. Egy hadirokkant. 

Uj munkabérmegállapitási 
rendszert kér a s z eged i 

iparosság 
(Szeged, december 12) Az ipartes-

tület decembert előljárósági ülését az 
áramszünet mialt nem tartották meg. 
illeiva az elöl áróság a tárgysorozatán 
szereplő ügyeket az elnökség hatáskö-
rébe utalta' Az elnökségnek Katona 
András elvlárs elnök vezetésével meg-
tartott ülésén Veres Károly jegyző na-
pirend előtt kegyeletes szavakkal em-
lékezett meg a nemrég elhunyt Kör-
mendy Mátyás volt felsőházi lag, or-
szággyűlési képviselő, az ipartestület 
hosszú időn keresztül volt elnökéről 
Körmendy Mályás egész életét az ipa-
rossá; ügyeiní-c szente te, Szeged kéz-
müiparossága kegyelettel őrzi meg em-
lékét. Ugyancsak megemlékezett a 
jegyző Weoer Mátyás szabómesterről, 
mint az elöljáróságnak több cikluson 
át volt ta gja haláláról. 

E határozta az elnökség, hogy a 
munkabérinegállapitásoknát más rend-

Zsaroljáh az albérfS. et 
A háború nyomorustgos ha"i'a« 

tékái között a mai téli időben leg-
fájóbb és legidőszerűbb a fokozódó 
lakásínség. A tél hidege elöl min-
denki biztos fedél alá igyekszik. Ezérl 
érthető, hogy nagy a kereslet az al-
bérleti szobák után. S ha egy-kél 
biztos címmel a zsebében elindul az 
ember albérleti szobát keresni, rövi-
desen belátja, hogy renéivtelen do-
logra vállalkozott. De csak az első 
pillanatokban reménytelen, mert ami-
kor az e'utasitott szerény érdeklődő 
bocsánatkérően távozik, utánaszól-
nak: „Ennek ellenére, ha élelemmel 
tudna fizetni, mondjuk havi 1 kiló 
zsírt, akkor összébb szorulnánk és 
egy szobát átad iánk". Hiáoa minden 
magyarázás, hogy a ma' munkabérek 
és zsirbeszerzési viszonyok mellett ez 
emberfeletti követelés; hiába min ién 
rimánkodás, ho;y fagyos hideg van. 
nem élhetek kivert kulya módján. 

Mikor vagv tiz helyen minden 
meggyőzés, imádkozás elutarilásra 
talált, végül ennyi einberlelenségtől 
és hidegtőt kényszerítve vállalnom 
kellett az egv ki'ó zsirlakbért Most 
aztán kopaihatak, mert a havi sz.áz-
huszezer jövedelemből 6.5 ezret ad-
tam egy kiló zsirért. Valóságos kop-
lalómüvészelre tesz szükségein, hogy 
maradék pénzemmel január l-ig ki-
húzzam. 

Ulánaszámo'tam a dolognak és 
dühödten döbbentem rá, hogy amil 
egy hónapra fizetek, az egyenlő a 
főbérlőm négyszobás lakása után fi-
zetett 10 évi lakbérrel. 

Ez a tünet is arra vall, hogy a 
nagylakások tulajdonosain tk egyré-
sze nem akarja meg \adani az emne-
ribb életet joggal követelők segély-
kiáltását; nem akarja megerteni, 
hogy ma minden becsületes polgár-
nak lemondan a, áldoznia kell egy-
másért és ezzel a nemzet megmen-
téséért. 

Több emberbecsülést, több szociá-
lis érzést, önzettenebb életcé l, szociá-
lis iskolázottságot a vergődő magyar 
élet mai, tra'ikus helyzetében I 

De ha már ezek az emberi érzé-
sek már kiveszlek a telkekből, a?kor 
a hatóság tép;en közbe, hogy ez a 
tarthatatlan zsarolás az albérleti la-
kásokkal megszűnjék. fi. S, 

szer bevezetését kéri. Eddig a sza'szer-
vezetek közölték a munkabéremelést a 
munkaadókkal. Az iparosság azt kí-
vánja, hogv a munkanérmegállaoiláso-
kat közölték le a hivatalos lapban és 
el izöteg kérdezzék meg az iparosság 
képviselőit is. Ebben az ügyben az el-
nökség feliratot szerkesztett, arrie yel 
elküld az Ipartestületek Országos Köz-
ponljáaak illetékes helyre való terjesz-
tés végett. Ugyanebben a feliratban 
javasolja a szegedi ipartestület elnök-
sége, hogy a munkabérek az árakkal 
hozassanak arányba és a bérek emelé-
sénél indexszámot vegvenek figyelembe. 

Az elnöki bejelentések során Katona 
András elvlárs elmondotta, hogv kül-
döttséget vezetett dr Pálfy Györ;v 
főispánhoz, kérve, hogy a közellátási 
hivatal a munkásság e látásához ha-
sonlóan a kisiparosságot is részesítse 
természel heni juttatasokban, mert a 
kisiparosság szerény keresetéből nem 
tudja beszerezni a horribilis áru élelmi-
szereket. A főispán megígérte támo-
gatását. 

Az OTI kerületi választmányába a 
kővetkező ut tagokat nevezték ki : a 
gyáriparosok részéről Kamocsay Gábor 
konzervgyári igazgatót, Márkus Endre 
malomigazgatót, a kereskedők ré-
szérőt Hegedűs Sándor füszerke-
reskedőt, Horváth János paprikake-
reskedőt, Vági Ferenc textil nagykeres-
kedőt, a kisiparosság részéről Mezei 
Károly fodrászinesterl, Parcsetich Mi-
hály asztalosmestert. Süli Ferenc festő-
mestert. Takács Lajos kőművesmester! 
és Tombáez László ven léglősmestert. 
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x Karácsonyi segélyt kapnak a 
Nemeeli Segéiy hadi gondozottjai. A 
Nemzeti Segély felkéri azon 501 hadi-
gondozottjait akik havonla rendszeres 
lamogatásban részesülnek a szervezel 
részéről és külön értesítést kaplak 
arranézve, hogy jelentkezzenek, jelen-
jenek meg december lö-án, vasárnap 
délelőtt 10 órakor a Nemzeti Segély 
Kálvária-utcai székházában karácsonyi 
ajándékcsomagjuk ügyében. B-hivó 
értesítését mindenki hozza magával. 

x Halálozás. Kelter Ferenc volt vak 
uti vendéglős hosszas sz.-avedés után 
Budapesten elhunyt 


