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Hagyiváis János 
S z á n t ' R e r t a ! ú » n - £ j < 

Február 21-én Szeged törvényható-

sági bizottsági ülésén súlyos táma-

dás érte a dolgozókat. Nagyiván -Já-

nos, a Kisgazdapárt vezető tagja a 

készülő B-lista ellen beszélt és azza» 

a reményével fenyegetődzötí, hogy 

úgyis rövidesen megváltozik a tör-

vényhatóság arculata. Sulvos támadás 

érte azokat, ak ik magukról megfeled-

kezve, önzetlenül szolgálják az or-

szág u ijáépitésének súlyos és áldoza-

tos munká j á t . Felmerd' a kérdés 

van-e értelme éhesen, rongyosa: és 

fázva dolgozni annak érdekében, hogy 

a magvar nép szenvedését megrövi-

ditsük, nyomorát megszüntessük, ha 

a másik oldalon a reakció ellenfor-

radalomra szervezi azokat az erőket, 

amelyeknek megsemmisítéséről a de-

mokrácia eddig nagylelkűen lemon-

dott? 

Testvérpártunk őszhaju veterán'a, 

Olejnyik József szót emelt a közigaz-

gatásba befészkelt reakció ellen. A 

higgadt és kiegyensúlyozott, mindig 

tapintatod Tombáez ím re szintén a 

nyitján szervezkedő reakció elten 

emeli szót. A két munkáspárt állás-

pont ja szerint a Nemzeti Bizofctsr*-

nak és a szakszervezeteknek kell meg-

tisztítani a közigazgatást a reakciós 

elemektől. A két munkáspárt életen 

elitéii azokat az egyházi, magas tísz'-

séget viselő személyeket, akik a föld-

reform, a köztársaság és a népek 

béké'e rllrti izgatnak. Ennek az eivi 

ál láspontnak adott hangot Olc jnvi t 

József és Tombáez .Imre a városháza 

közgyűlési termében csütörtökön dél-

előtt. A zsirosparaszt Nagyiván Já-

nos ellenben a Független Kisgazda-

párt képviseletében ellene vol' an- j 
•nak, hogy a közigazgatás rrtcgTíií-

tttlassék, ellene volt. annak. hogy a 

közigazgatás megtisztításának folya-

mata alulról Induljon meg. Másrészt: 

a gazdákra sérelmes rendeletek eJ-

len viszont alulról próbált operálni, 

illetve hangulatot szitott sa já t pár t ja 

földmüvelésügyi és pénzügyminisztere 

ellen Az egyik esetben tehát tilos 

ha alulról csinálunk, valamit , a másik 

esetben nem. Az utóbbi esetet in-

tézze el Nagyiván ur a saját pár t ja 

korifeusaival. Az első esetet mi akar-

juk vele elintézni. 

Igaz-e, hogy a nép adójából fize-

t ik a városi, megyei és ál lami tiszt-

viselőket? Ha ez igaz, nem a nép a 

leghivatottab-e arra, hogy a varos', 

megyei és á l lami szervekben megaka-

dályozza azt, hogy ott demokrácia-

és köztársaság-ellenes tevékenységet 

lejthessenek k i ? Mi Mindszenthy her-

cegprímásban a magyar reakciónak 

és ellenforradalomnak tudatos képvi-

selőjét lát juk, ö abból a típusból 

való, amelyik megáldotta a piszkos 

anyagi érdekekért mészárszékekre ci-

pelt mil l iók zászlaját és nem abból 

a típusból való, amelynek képviselői 

küzdöttek a népek és a különböző 

foglalkozásbeli emberek testvéri meg-

értéséért. Nos, Nagyiván ur, odazugta 

a két testvér munkáspár tnak a tör: 

vényhatóságban helyet foglaló képvi-

selőinek: »Nyugodjanak m«g ura im, 

két hónap múlva az önök helyén már 

mások fognak ülnie. 

A választások előtt a Független 

Kisgazdapárt jobboldalának nem kis-

gazdapárt i vezetői azzal ámítot ták el 

a magyar népet: »ha ránk szavaztok 

és nem a kommunistákra , szociálde-

mokratákra és a Nemzeti Paraszt-

pártra, akkor lesz kenyér, zsir és 

minden, megszűnik a drágaság*. A 

magyar nép, sajnos, ezt elhitte. Nagy-

Iván ur és reakciós testvérül Szent 

Bertalan éjszakára készülődnek a de. 

mokrácia és köztársasági eszme hívei 

4 volt f i s r a államelnököt tízévi 

(Helsinki, február 22) A finn hábo-

| rus bűnösök ügyében Ítélkező törvény-

| szék csütörtökön hozott ítéletet a na-

gyobb háborús bűnösök perében. Ryti 

volt ál lamelnököt 10 esztendei kény-

szermunkára, Rangell volt miruszt'-te-

í elnököt pedig 6 évi börtönre itéltdx. 

A finn háborús bűnösök törvény-

széke még a következő Ítéleteket hoz-

t t r u . 

ta: Tanner volt pénzügyminisztert és 

Linkomies volt miniszterelnököt 5 és 

félévi, Kivimaki. volt berlini f inn kö-

vetet 5 észtendei, Ramsa l volt kül-

ügyminisztert 2 és félévi, Kukkonen 

volt közoktatásügyi minisztert és 

Rionikka volt pénzügyminisztert 2 évi 

.börtönre ítélték. 
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Szolgálatot gyógyszertárák 

Nyitassv A. bérlő Kotsis Kálmán, 

Pómal-kőrút 22., Barcsay Károly, Ti-

sza Lajos-körut 32.. Balcsfi Barna, Kál 

vária-tér 7. Leinzinger Pál, Horváth 

Mihály-u. és Takaréktár-u. sarok. 

— O -

T. Olvasóinkhoz 

A felszökött nyomdaipari szorzó-

szám, a Többszörösére emelkedett f>a-

| pirárak és a munkavállalók kalória* 

téritéöe folytán a napilapok ára feb-

ruár 23-tól (szombattól) kezdve péi-

dá'-'onykint 10.000 pengőben lett m^g-

ál'anitva. Az előfizetési ár február 

! 25-től március 3-ig terjedő hétre 

150.000 pengő. 

Hirdetési díjszabás: 

| Hétköznap apróhirdetés 10 szóig 40 000 

Minden további szó 6000 

Vasár- és ünnepnap apróhir-

detés 10 szóig 80.000 

Minden további szó 12.000 

Hasábhirdetés mm.-sora hét-

köznap 16 000 

Vasár- ós ünnepnap mm.-sara 32 000 

0O0 

Segítsünk az éhes és rongyos 
S f v e ' m e k i í k e n 

A népjóléti m'nisztérium kezdeménye-
zésére mecala'utt S/pgeden a „Maovar 
Gvermekért" társadalmi ösozefooás végre-
hajtó bizdttságn. Ennek célia. ho-y a m--
gvar gvermek'k m-vmen'ése érdekében 
minden erőforrást mozgósítson. Ma ez 

— Esküvő. Makláry Irtván és Kulin 
Berta február 24-én 10 órakor tartják es 
küvöjüket az ujszegedi temp'omban. 

— Ma nyilik meg a „Tere-fere" ká-
vézó és falatozó, Vörösmarty-utca 5. sz. 
alatt, a volt Casinó-épütefébén, Reggelig, 
uzsonnák, házias, jó fa atok, 

— A Magyar—Szovjet Művelődési 
Társaság orosz nyelvfanfolyamát ünne-
pélyes keretek között nyitja meg f 'hruár 
25-én, hétfőn délután 4 órakor a közoonti 
egvetem au'á-ában. Kérjük az összes be-
iratkozottak pontos megjelenését. 

— A Magyar Kommunista Párt uj-
sorvogyitelepi szervezete február 23-án. 
szombaton d.u. 6 órai kezdettel farsangi 
bálát rendez az ujsomoeyiteleni iskolában. 
Vendégeket szivesen látunk. Vezetőség. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének somogviteleoi csopnrfj-i 
vasárnap délután a fodortelepi M^DISz 
székházban kulturdélutánt tartott, melvnek 
beveíelébő! a Nőszövetséret képv selö négy 
demokra'ikus párt Vöröskereszt kórház-
ban ievö beteg hadifoglyokat vendégelte 
meg, 

— Öngyiikosúett Kroó Imre, az el-
hagyott javak kormánybiztosságának 
makói vezetője. Mint Makóról jelentik, 
Kroó I ure. az e hagyott javak makói kor-
mánybiztosságának Szereden is ismert 
vezetője öngyilkosságot követett el: sze. 
venáltal megmérgezte magát. Sulvos ál'a-
potban a makói közkórházban á-oliá". 
Az öngyilkosság okára nézve eddig még 
nem lehetett kihallgatni. 

— Felmentették a szentesi tűzoltó-
parancsnokot A népbiróság Margitta-
tanácsa pénteken tárgyalta Pataki L»jos 
szentesi tűzoltóparancsnok népellenes bűn-
ügyét. Pataki azért került a népbiróság e!é, 
mert Szentes kiürítésekor elvitte Szentes 
türoltóherendezését amely odaveszett. Azo-
kat a tűzoltókét, akik vissza akartak tárni 
Szentesre, meg'enyerette. A bizonyítási el-
járás során egy terhelő tanúval szentben 
egész sor men'őtanu vonult fel. A nép-
biróság felmentő ítéletet hozoít azzal a ' 
indokolással, hogv Pataki felső parancsra 
cselekedett és a kiür téskor azt mondotta 

a munka három vonalon fokit: Az egvit tűzoltóinak, hogy aki akar, az otthonma 
a 'óvárosi fflte"en lakkokban fázó és 
éhező mintegv 50 ezer gvermek vicéken 
való elhelye-és* A másod''-- az ál'ami 
gyermekmenhrtvek kötelékébe tartozó el 
hagvott gvermekek intézménveknál és nev»-
l"szillöknél való e'helyezé e. A harmadik 
fe'adat a túlnyomórészt állami avermek 
menhelyek kötelékébe tartozó m'ntegy 
s-ázezer ye-niek megmen'ése. F. -m-k é--
dekéhnn február 25-töl március 3-ig gver-
-rekhe'et n dez é« ennek során házról-
hárea járva hiv'á'-- fel cegitéare a város ia-
lakosságát. 

Tegvilnk meg minden lehetőt a magyar 
jövőért, a magvar syertmkért! 

— Az adéji-euivö ferenár 23-án 
5 pengő 39 fil lér. 

— Időjárásjelentés A szombat érti" 
várható időjárás: mérsékelt és»akn"ucati, 
nyugati szél, 'elhöátvonulás. több helven 
havaseső. Erős éj°zakai 'agy, a na- pali 
hőmérséklet alig válfez'k. 

Ti — Lopós. Kántor Etel Mórahalom 706 
reám alatti lakos falje'eutést tett a rend-
őrsópren, hőre ismeretlen tettes ellopta 
két cár cipfife'sörószre való tbőranvagát 
és egv komhinéját Kára 8 millió p°ngö. 
A rendőrség merind'totta a nyomozást. 

„Farsang* est" 
a „S t n d í óM étteremben 
Somogyi-u'ca 14 

Z á r ó r a r e g g e l 5 ó r a k o r . 
vmmmmmmmmimi ww **oi**w«ra*wm»nwiBip*-T-', J1 i-ww 

radhat. Az ügyész fellebbezést jelenteit be 
az itélet ellen. 

— Egyetemi bál. A sz.ecedi egyetemi 
és főisko-ai ha'lga'ók szabad szakszerve-
zete március 2-ín bálát rendez a Hurgá'ia 
összes termeiben. Meghívók minden dél-
előtt 11 — 12-ig kaphatók a szervezet hiva-
talos helyiségében: Szeged, központi 
e vetem, földszint iobbra. 

— A Magyar-Szovjet Művelődési 

Társaság felkéri azokat, akik az orosz 

nyelvtanfolyamra jelentkeztek, ,hog^ 

beosztásuk végett minden nap dél-

előtt 9 és 2 óra kőzött a városháza 

2 számú szobájában Voronkoff Teo-

filnél jelentkezzenek. Utolsó Jelentke-

zési nap február 23. A tanfolyam 

kezdene hétfőn, 25-én. 

x Jelmezes Karnevál-est március 3. 
farsangvas-rnap. Tánc este 7-től reggelig. 
Ipartestület. 

— Bálát rendeznek a pincérek 
A szeredi vendéglap ipari munkások feb-
ruár 28 án, csütörtó ön esie 8 órai 1 ez-
d-.'ttel a Raffay-vendéglő összes termeiben 
reggelig lartó j tékony é u farsangi bá at 
rendeznek. A b " szünetében fellépnek 
a szegedi Nemzeti Szinház tágiai közül 
Káldor Jenő. Dénes Erzsébet. Nagv Csilla, 
GMhy Pál. Haller Sándor, Kozák László, 
Vadas Tibor, szerepel továbbá Szokolai 
O-zkár magvarnóia énekes. 

^«n tba ion lobogózásuk 
í©5 ll'-á>Tv/ " t í í c j k f 

A város polgármestere felhívja az 

összes háztulajdonosokat, hogy a Vö-

rös Hadsereg 28 év^s fennál lásának 

évfordulója alkalmából február 23-án 

(szombaton) házaikat lobogózzák i j l 

S P O R T 

EUiésziiH a Vasutas-stadion 
vasárnapi műsora 

A Vasutas-stadion vasárna i műsora 
kibővült. A SzAK—DVSC országos baj-
noki mérkőzésen és a Postás Makói 
MTE mérkőzésen nivül még két mérkőzés 
lezz a sladio ban eren a napon. Tiz óra-
kor a Toldi—SzVTE barátságos meccset 
játszak le, fé! 12 órakor pedig nz SzMTE 
—^SzAK ifi barátságos mérkőzés kerül 
eldön-ésre a külső pálv-'n. A SzAK— 
DVSC mérkőzés fél 3 órakor kezdődik. 

Kétnapos vivő verseny a " SxEAC 
rendez 4snben. A Sztgedi Egyetemi At-
létikai' Club szombaton és vasátnap két-
nanos vivóversenyr rendez a Belvárosi 
Mozi felett lévő vivótenneberu Szombaton 
délután lesznek a se'ejlező mérkőzések, 
vasárnap déleFtf 9 mától pedig a döntők. 
A versemen a SzEAC kettó, a Postás 
k"ttő 3 l oldi pedig egy csapattal indul. 

ellen. Ha n«m számolunk le velük, 

öngyilkosságot követ el a magyar de-

mokrácia. Hisszük, hogy a Független 

Kisgazdapártnak van egy olyan része 

(és reméljük, hogy a Jöbbség), ame-

lyik Nagyiván urra i nem azonos. Ezek-

kel szivesen dolgozunk tovább a jö-

vőben is, de a Nagyivánok ellen 

óorcLa hiv juk Sztgde b«csükties, de-

mokratikus párt ja i t , legyenek azok-

nak tagjai akár földművesek, akár 

gyár imunkások, aká r érteímiségiejj 

Mi hisszük, hogy a most meghir-

detett harcból a népi demokrácia, a 

köztársasági állameszme és az or-

szágujjáépités nagy munká j a győzel-

mesen fog kikerülni. 

P u m á i jóasef 

x Orvosi hir Dr HeJry Miklós mütő-
sebasz rendelését Vadász-utca 4a. alatt 
reggel 8 óretól j0-ie és délután 3 órától 
5-ig uiegkczdie. Műtéteket a Tőth-szana-
ónumhan. 

P f l í R T H I R E K 
FELHÍVÁS A PÁRTSZERVEZETEKHEZ. Szom-

baton délután 3 órakor a Nr«r,zeti Színházban a 
Vflriig Hadsere« megalakulásának évfordulójára ün-
nepség les/, amelyen az ósszes Kumn-unista Párt-
szervezc' és iizemek munkássiga testületileg vesz 
réa/t. A szinházi tinncnséc után az iinneplfi tdmeg 
»/ orosz parancsnokság elé vonul, ezért kérlQk a 
pártszervezeteket, hoirv a színházba már táblákkal 
és zászlókkal vonuljanak fel. 

Szombaton este R órai kezdettel a Belváros I 
pártszervezet reegdig tartó (elmezbálat rendez, 
melyre a többi pártszervezeteket is ezúton hív-
juk meg. Vendégeket szívesen látunk. 

A Postások MKP szervezete szombaton délutáu 
3 órakor taggyűlést tart. 

Szombat este 7 ór>kor az MKP alsóvárosi szer-
vezete mfis-iros táncestet rendez. Vendégeket szíve-
sen látnak. 

Az MKP kerületi ifitisági szervezői szombaton 
fél 5 órakor megbeszélést tartunk. 

Több napvözem munkássága gyűléseket tart. A 
gyűléseken követeli a munkásság a közigazgatás 
eyors és erélyes megtisztítását. A közigazgatásban 
ülö reakció nehezíti m-g a rendeletek gyors ós ma-
radéktalan végrehajtását, ami viszont a dolgozók 
életét nehezíti meg 

Az MKP Belváros II. rendezésében a központi 
pártiskola tagjainak fellépésével a Vörös Hadsereg 
megalakulásának évfordulójára ünnepséget rendez 
vasárnap délután 4 órai kezdettel Kárász utcai he-
lyiségében. 

Vasárnap Felsökózpont, Szatymaz, Csengele e 
Deszk népe tömeggyűléseket tart A tömevgyülése 
ken Hi-eteli a közigazgatás gyors és erélves meg-
tisztítását Felsököznonton, Szatvmazon dételött 10 
órakor. Csengelén, Dcszkcn délután 2 órakor lesz-
nek a gyűlések. 

Az MKF rókusi szervezete vasárnap délután 4 
óraVor kulturdélutánt rendez a gyufagyár kulturgár-
dáiának közreműködésével. Vendégeket szivesen lá-
tunk 

A néplvrtságok MKP tagjai vasárnap délelőtt 
10 órakor megbeszélést tartanak. 

S z a k s z e p v e T e H h i p p k 

A HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTTAK szabad 
szakszervezete közli tagjaival, hogv szabadnapjuk 
csütörtök és vasárnap délután 3 órától másnap reg-
gel 7 óráig tart. 

A MAGÁNALKALMAZOTTAK szaoad szakszerve-
zete közli tagjaival, hogy a márciusi kenyérpótje-
eveket a szakszervezet titkárságánál március l-ig 
lehet igényelni. Aki eddig az időpontig nem jelent-
kezik, jelentkezése figyelembe nem vehető, 

A VASUTASOK szabad szakszervezete vasárnap 
délelőtt 9 órakor közgyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A FÖLDMUNKÁSOK szakszervezete vasárnap 
délelőtt fél 10 órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

A HÁZFELÜGYELŐK szakszervezete vasárnap 
délelőtt II órakor a szakszervezeti székházban tag-
gyűlést tart. 

A KÖZALMAZOTTAK szakszervezetének igaz-
ságügyi alosztálya hétfőn délután fél 4 órakor ve-
zetőségi és bizalmi együttes ülést tart az itélötála 
földszint 12. sz-mn helyiségében. 

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG fclhivja az 
összes szakm-i csoportokat, hogv megbízottaikat 
hétfőn délután 4 órakor a szakszervezeti székházba 
feltétlenül küldjék el. 

Nyi !S-iér 

Feleségemtől, szül. Sós Erzsébettől 
különváhan é ek, érte semmi felelősséget 
nem vállalok. Györkös Ferenc Kiskundo-
rozsma, Átpád uica 28. 

Megayes Kalalin szüleitől eltávozott, 
érte felel -ss get nem vállalok. Meggyes 
István, Remény-utca 46. 

*) E rovatban közöltekért sem a szer-
kesztőség sem a kiadóhivatal elelősséget 
nem vállal. 


