
1945. dceemb-r 15 D C L M A C V A I I O RSZAG 
mmmmmaaammmmmm^m 

H I R E K 
Sralgálatox íjáSv»íertárak 

Orv. N'vilassy Acostooné, Római-
karut 22, Barcsa v Károlv, Tisza 
Lajos-kórul 32, Bulcsii Barna, Kálvá-
ria-tér,"., Ixinzingcr Bál, Morválli Mi-
háty-ut'ca .9., Dr l.öbl Imre gyógyszer-
tár) Szigeti, Gróf Klebelsberg-tér 4. 

—oOo— 
— N/irmai István eliadása az l'J-

ságiránlthenban. A Szegedi Újságírók 
és Művészek Otthonában ma. szomba-
tén délután 4 óraksr Szirmai István 
elvtárs, nemzetgyűlési képviselő, a I)él-
Magyarország főszerkesztője előadást 
tart amelynek keretében tiszta képet 
ad a mai bonyolult külpolitikai hely-
zetről Vendégeket szivesen lát az Ott-
kan vezetősége. 

— RetSrlek a sebészeti klinika 
éietnMscerraklárába. Tegnap számol-
tunk be róla, hogy a rendőrség elfogta 
a belgyógyászati és a női klinika tol-
vaját aki főleg élelmiszereket lopott a 
két klinikáról. Ugylátszik azonban, a 
klinikát, tolvajai nem akarnak kifogyni, 
mert most meg a sebészeti klinikát 
látogatta meg ismeretlen tettes, aki be-
hatolva az élelmiszerraktárba, három 
kiló zsirt, tiz kiló almát, tizenhárom 
tojást, három deka teát, edényeket és 
evőeszközöket vitt el onnan. A rendőr-
ség mindent elkövet, hogy ezt a klini-
kai tolvajt is elfogja. 

— t'jgazifák figyelmébe. Értesítjük 
a Baktó. Somogvitelep é.s a felsővárosi 
feketefőldcken lakó újonnan földltöz-
jattatottakat. hogy december 16-án a 
Csuri-féte vendéglőben gazdasági tan-
folyamot tarlunk. Ennek megbeszélésére 
december 16-án délelőtt 10 őrakor fel-
tétlenül jelenjenek ineg a Csuri-vcndég-
Ittben. Nagy Sándor, termelési biz. tag. 

\ kaszoramegváltás. Vágó Gáborné 
koszoromegvállása címén dr. Szabó 
•énes a főispán nyomoronyhitő akciója 
javára 20.000 peagőt adományozott. 

— Karácsonyra ifjúsági- és aján-
dékkönyvek a Hajós könvvüztetben, 
•roszlán-ulca 8. 

— A községi Élelmiszerüzem fel-
ügyelő bizottsága pénteken délelőtt Dé-
nes l.eo elvtárs polgármester hivatali 
helyiségében tartotta első ülését. A 
felügyelő bizottság elnökké Nacsa Sán-
dor (Kisgazda), alelnökké Gombkötő 
Péter (Kommunista) választolta. A fel-
igyelőbizottság elhatározta, hogy előbb 
átvizsgálja a közellátási hivatal készle-
tét és működését és csak ezután nevezi 
ki a Községi Élelmiszerüzem igazgató-
ját és osztályvezetőit. A felügyelő-
bizottság tagjai ezután átmentek hiva-
tali helyiségükbe és nyomban megkezd-
ték működésükéi. 

Hirdetmény. A szegedi HSE 23-án 
délelőtt tt órakor a sportegyesület 
Tisza Lajos-körut 70. szám alatti he-
lyiségében tisztújító közgyűlést tart. A 
vezetőség felkéri a tagokat a pontos 
megjeleuésrc. 

Mozik műsora 
.'sorrá Mari 
ma és mindennap bemutatjuk Ka-

bos Gózon, Ráday Imre—Turay Ida 
együttes főszereplésével Márcinsi mese. 
Azonkívül: Káka koma esete a Csibi-
kével. zenés, rnjzosfilin Az előadások 
kezdete fél 3, negyed 5 és 6 órakor. 
Telefon 6-24 

Belvárosi Alozi 
Ma ér, mindennap Marlene Dittrich 

világfilmje: Sanghai express. Izgalmak-
ban bővelkedő bűnügyi történet. Fő-
szerepekben Marlene Dittrich és Clive 
Krooi Ezt megelőzi: Szárnyas ember, 
sportfilm Előadások kezdete* negyed 5 
és tt órakor. 

Széchenyi Filmszínház 
M« é» mindennap bemutatjuk az uj 

angol világfilmet: Fényjelek Algírban. 
Azonkívül a kísérő műsor. Előadások 
kozdete fél 3. negved 5 é.s 6 órakor. 

•lön december 20-án: Allah kertje 

Meghívom 
a „DarU/ig" 1945-ös 
karácsonyi vásárjára 

Schiller Sándorné, 
Deák Ferenc-mlcm 8., f. 

ízléses, praktikus és olcsó 
ajándékok! 

Viharos, elkeseredett hangulaíu munkásgyülésen 
követelték Szeged dolgozói a gázgyár azonnali 

városi kezelésbe vételé! 
Határozati javaslatot fogadtak cl a bányák államosításáról, 
a malmok községi ellenőrzéséről és az önhibájukon kivül 

munkanélküliekké váltak halósági megsegítéséről 
(Szeged, december II Csütörtökön 

délben zsúfolásig megtelt a városháza 
közgyűlési terme hallgatósággal, mikor 
Horváth József elvtárs a Szakmaközi 
Bizottság elnöke megnyitotta a szak-
szervezetek nagygyűlését. Utána Tombácz 
Imre elvlárs nemzetgyűlési képviselő 
fejtegette azokat az egyre súlyosabbá 
váló problémákat, amelyek a magyar 
munkásosztály és azon belül a szegedi 
dolgozók helyzetét is már-már kibírha-
tatlanná teszi. Fejtegetéseit konkrét 
példák sokaságával támasztotta alá, 
amit a hallgatóság folyton megismét-
lődő helyeslése vagy felzudalása köve-
tett. Ezután határozati javaslatot tér-
téit elő, amelyet a jelentevők egyhangú 
lelkesedéssel elfogadlak. A határozati 
javaslat szövege igy szól: 

A szegedi Szabad Szakszervezetek-
nek 11W5 december 13-án a városháza 
közgyűlési termében tartott nagygyű-
lése helyeslően veszi tudomásul azt a 
bejelentési, hogy a Szakmaközi Bizott-
ság megszervezte a Szabad Szakszerve-
zetek Újjáépítési Szövetkezetét, amely 
szövetkezetnek a dolgozók közszükség-
leti cikkekkel valö ellátása lesz a fel-
adata. 

A malmok és nlajütő tr.alinok mű-
ködésével kapcsolatban felmerült pa-
naszok kiküszöbölése végeit kívánatos-
nak tartja a nagygyűlés a malmoknak 
azonnali ellenőrzés alá helyezéséi 
Követeli a nagygyűlés a város hatósá-
gától a malmoknak — a paprikamal-
moknál bevált — ellenőrzését olymó-
don, hogy az ellenőröket a szabad 
szakszervezetek javaslatára nevezzék ki 

Gazdasági életünk döntő problémája 
a szénkérdés. Szeged széiiellálásábau 
bekövetkezett nehézségek figyelmeztet-
nek bennünket arra. hogy a nemzet-
gyűlés által hozott határozatot a leg-
sürgősebben végre kell hajtani. Szeged 
szervezett munkássága követeli, hogy 
a kormány — addig is, mig a bányák 
államosításáról törvény nem intézkedik. 

azonnal helyezze a bányákat állami 
ellenőrzés alá. 

A villanvtelp szénellátása körüli za-
varok — ami miatt Szeged egész gaz-
dasági élete állandóan fenyegetve van 
— rávilágítanak a Központi Gáz- és 
Villamossági Rt. tehetetlenségére, vagy 
könnyelműségére. Ezért követeli a nagy-
gyűlés a gázgyár azonnali városi keze-
lésbe vételét és azt. hogy a kormány 
bizlosilsa Szeged szénellátását. 

A dolgozó munkásság keresete a leg-
minimálisabb megélhetést sein fedezi 
Követeli a nagygyűlés méltányos alap-
bérek megállapítását és ezekhez a 
mozgó bérskála alkalmazását. 

A munkanélküliség mind súlyosabbá 
kezd válni és az önhibájukon kivül 
munkanélkülivé vállak az éhhalállal 
és a tél dermesztő hidegével küzdenek. 

Felhivja a nagygvülés a kormánv 
figvclmét a munkanélküliek szenvedé-
seire és kéri akár közmunkák meghó-
dításával. akár munkanélküli segély 
bevezetésével az ínségek támogatását. 

Utasítja a nagygyűlés a Szakmaközi 
bizottság titkárságát, hogy fenti hatá-
rozatok végrehajtása érdekében a szük-
séges lépéseket haladéktalanul tegye 
meg. 

A határozati javaslat elfogadása 
után egymást követték a felszólalások 
és élénk vita alakult ki. A felszólalá-
sok lényegében mind egy tárgv körül 
forogtak, az élelmezés silánysága, a 
semmitnemérő papirrongy-bérek, a ru-
hátlanság, tüzelő nélküli tél fenyegető 
veszedelme. A dühös kitörések, az el-
keseredett hangú felszólalások mind-
egyike azt bizonyította, ilt már ígérge-
tésnek nines helye, határozott, célirá-
nyos tettekre van szükség. 

A gyűlés elkeseredett, komorhangu 
lefolyása intő figyelmeztetés a kormány 
és a'hatóságok félé, hogy a lehetetlen-
séget bálor cselekvésnek kell felváltani, 
mert a dolgozók édesebbek és rongyo-
sabbak, inint bármikor. 

December 15-én délulán 5 órakor a Zeneiskola 
nagytermében m a g y a r n ó l a e s t e ! 
rendez a MaDISz a honvédség segélyakcióba javára 

A Tukals-per politikai ügyésze Endre 
László, Buócz Béla és dr Balogh István 

tanúkihallgatását kérte 
A város polgármester átengedte népbirósági tárgyalás céljára 

a közgyűlési termei 
(Szeged, december 15) l)r. Tukals 

Sándor volt főispán háborús és nép-
ellenes bünperébeu a tárgyalás szín-
helye — mint azt már megírtuk •— 
a városháza közgyűlési terme lesz. Ezt 
a kérelmet a napokban a per politikai 
közvádlója, Berey Géza elvlárs terjesz-
tette elő a törvényszékhez, amelynek 
vezetősége Dénes l.eó elvtárs, polgár-
mester engedélyétőt tette függővé a 
tárgyalás városházi megtartását. Dénes 
Leó elvtárs, polgármester átiratot kül-
dött a mai nap folyamán a népbiróság-
nak, amelyben hozzájárjil ahhoz, hogy 
a Tukats-pert a városházi közgyűlési 
teremben tartsák meg január 7-én. 

Berey Géza elvtárs, a Tukats-pór 

politikai vádlója tegnap ujabb indít-
ványt terjesztett elö és kérte, hogy 
a p er főtáryyalásán hallgassák ki Endre 
Lászlót, a volt nyilas államtitkári. dr. 
Buócz Bélái, volt rendőrségi főkapitányi, 
aki a németek bejövetelekor Szegedén 
Tukatsal az internálásokat intézte, dr. 
Cserzy Mihály tanácsost, Széchényi Ist-
ván volt közjegyzőt. Kihallgatásra kérik 
Szegedre a Tukats-perben dr. Balogh 
István miniszterelnökségi államtitkárt, 
akit annakidején Tukats szintén inter-
nálni akart és kiakarta szolgáltatni a 
német hatóságoknak. 

Itt adjuk hírül, hogy a szegedi ügy-
védi kamara Tukats Sándor védőjéül 
dr. Lázár István ügyvédet rendelte ki. 

I! Magyar Kommunista Párl szeged! szervezete 
december 16-án délelőtt fél t l órakor a Belvárosi Moziban 
T O M B Á C Z IMRE e lvtárs , nemzetgyűlési képviselő 
F b t f ^ ^ ^ ^ r r f r A 4 lart, melyre minden de-

mokratikus gondolkozású 
férfit és nőt meghiv a MKP szegcdi szervezetének vezetősége. 

Nagyarányú szaharinspc•, 
hulációl leplezett le 

a gazdasági rendőrség 
(Szeged, december 11) Nagyarányúi 

szaharinspekulációról rántotta le a i 
leplet a szegedi főkapitányság bűnügyi i 
osztályának keretében működő gazda-1 
sági rendőrség. A gazdasági rendőrség 

értesítést kapott, hogy Gárdosi Márk, 
aki czév júniusában kapott Szegeden 
nagy- és kiskereskedői iparcngedélvt, 
a megengedettnél magasabb áron áru-
sítja a szaharint Szentháromság-utca 
27. szám alatt levő üztetétten 

A nyomozás megállapította, Iiogy 
Gárdosi október 2l)-án 1620 csomag 
szaharint vásárolt Edvi Illés György 
cinkotai gyógyszerésztől, aki a mester 

Szaloncukor 
karácsonyi függelék 

SZEREOAI-nál, 
Cserzy Mihály-utca 3. szám 
és Kárász-utca 10. szám. 

séges édesítőszert miniszteri engedély-
lyel gyártja. A száz-száz szemel tarlat-
mazó csomagok darabját 600 pengőéri 
vette és 2500 pengőéri adta tovább-
hololl a szaharn hivatalos árfolyamú 
100 szenr.enkint - :?rimálisan 1000 pengő. 
Mivel kétségtelenül nagyfokú árdrágí-
tásról van szó, a Gárdosi raktárában 
talált, még meglevő 109í csomag sza-
harint lefoglalták A lefoglalt téiel vétel-
ára 655.800 pengőt tesz ki, ezt a mennyi-
séget 27 millió 325 000 pengőéri akarta 
eladni a kereskedő. Ügyét átteszik az 
uzsorabirósághoz, ahol árdrágítás miatt 
indul ellene eljárás. 

Robbanás h él súlyos 
sebesüléssel egy Polgár-
utcai vegyipari üzemben 

(Szeged, december 14) Csütörtökön 
délután robbanásból eredő tüz kelet-
kezett Hirn László, Polgár-utca 8. sz. 
alatt lévő vegyipari üzemében. Az 
üzem három alkalmazottja közül kettő 
súlyosan megsebesült. A szerencsét-
lenséget az okozta, hogy a kályhacső-
hőt kipattanó szikra belehullott egy 
nagv üstben levő forró cipőpaszta-
masszába, amelyet I l im alkalmazottai 
éppen akkor főztek. 

A robbanás után egy pillanat alatt 
lángbaboruló massza sülyos másodfoka 
égési sebeket okozott Stern Mátyás Itt 
éves és Markoviét György 16 éves ta-
noncon. Markovicsot a mentők vitték a 
bőrgyógyászati klinikára. A tüzet a ki-
vonult tűzoltóság pár perc alatt elol-
totta 

A pénteken délelőtt megtartott hiva-
talos tüzvizsgálat megállapította, hogy 
a szerencsétlenségért az üzem tulajdo-
nosa felelős, mert a köteles felügyele-
tet a cipőpaszta főzésénél elmulasztotta 

Színház :-: Művészet 
Vasárnap délután hangverseny 
és kabaré a Nemzeti Szinházban 

A Szegedi Nemzeti Színház művész-
együttese saját jóléti intézményei szá-
mára vasárnap, december 16-án dél-
után fél 5 órai kezdettel a Nemzeti 
Szinházban nagyszabású hangversenyt, 
irodalmi és zenei kabarét rendez. A 
nagy műsor keretében Darvas Ibolya 
(koloratur), I'crencz Anikó (mezzó). 
Garat Ernő (tenor), Szabadi István 
(bariton) az operaegyüttes szólistái 
áriákat énekelnek. 

A próza irodalmát Lehotay Árpád, 
Majláth Mária és Gáti Pál képviselik. 
Fellépnek az operetLnagy mulattatót: 
Süli Manyi és Hajz János pár. Na© 
Csilla és Sugár Mihály pár és a Petur 
Ilka—Malter Sándor kettős. A táncmű-
vészeiből Emmánuel Arzén és Lakato-
Gabi adnak kitűnő Ízelítőt A két ze-
nekari számot Vaszy Viktor zeneigaz-
gató és Várady László karnagy vezényli. 
Az egyes számokat Sugár Mihály kon-
eránsz fűzi össze. 

A Filharmónia hangversenyeire 
a színház fűtve lesz 

December 18-én, szombaton délelőtt 
pontosan 11 órakor ifjúsági hangver-
seny. Előadó: Váradi László. 

December 16-án, vasárnap délelőtt 
pontosan 1'. órakor megnyitó bérleti 
hangverseny. 

December 17-én. hétfőn délután négy 
órakor nagy bérleti hangverseny 

Az ifjúsági hangversenyre kizárólag 
diákoknak még néhány jegy kapható 
a hangverseny előtt a színházi pénz-
tárnál. 

A hétfői nagy hangversenyre a fil-
harmónia bérlói sürgősen foglalják le 
jegyeiket. 

Görlsorozás a Nemzeti Szinházban. 
A Szegedi Nemzeti Színház igazgatásága 
felkéri azokat az alkalmas fiatal nőket, 
akik görlök óhajtanak tenni, hogy va-
sárnap, debemrér 16-án délelőtt 11 
órakor a szinhaz titkári hivatalánál, a 
félemeleten jelentkezni szíveskedjenek. 


