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Fehér a hatás... 
A nyári cs koraőszi nagy szárazság-

ban se szántani} se vetni nem lehetett, 
féltünk, hogy nem lesz kenyér. Nehe-
zen indult meg az esőzés, de végre 
munkához láthatött a paraszt megküzd-
ve az igásállat, traktor és vetőmag-
hiánnyal. Mennyi lein, küz&ödés áll a 
parasztság mögött, mig a történelem 
hgazolta évszázados küzdelmét az álta-
la müveit földért. Szeged közigazgatási 
határában 100 százalékos, az őszi vetés, 
de Nagyszegéd területére csak 90 szá-
zalékot állapíthatunk meg, mert sok he-
lyen a vetőmag és igaerő hiányzott és 
a reakció is igyekezett az ujgiazdákat 
munkájukba® gátolni. A gazdag pa-
rasztok úgy tüntették fel a dolgot, hogy 
képtelenek az uj földhözjuttatottak 
megbirkózni a föld nehézségeivel. Erre 
élénk cáfolat, hogy az elmúlt két esz-
tendőt kibírták s az idei termés már 
kielégítő lesz. A tavaszi munkákat nyu-
godtabbá teszi áz is, hogy az őszi ve-
tések hótakaró alá kerültek s így nincs 
kilátás fagyveszélyre. Négy millió hold 
volt őszivetésre előirányozva, amiből 3 
millió 400 ezer holdat be is vetettek; 
Igy ha közepes termés lesz, már akkor 
ts bőségesebb ellátásra van kilátásunk 
az eddiginél. Az ország minden vidékén 
UFOSz igyülés:k vannak, ahol az uj gaz-
dák találkoznak és megvitatják sorsu-
kat. Mához egy hétre Szegeden is 
UFOSz gyűlést tartanak, amelyre 

Jugoszláv konzulátust Szegednek 
Szegeden f a r i j a i t m e g j á r ő r e a Magyar-Jugoszláv Társaság 

közgyűlését 

(Szeged, január 11.) Jelentettük, 
hogy vasárnap Budapesten a Fórifm 
Klubban a Magyar-jugoszláv Társaság 
nagyszabású ünnepi közgyűlést rendez. 
Ezen felszólal Tildy Zoltán köztársasá-
gi elnök, Brankov őrnagy; a magyaror-
szági jugoszláv delegáció vezetője cs 
Károlyi Mihály volt köztársasági elnök 
is. Ebből az a Utalómból a Magyar-Jugo. 
szláv Társaság szegedi csoportja a kö-
vetkező üdvözlő táviratot küldte Buda-
pestre: 

„A Magyar-jugoszláv Társaság sze-
gedi tagozata a társaság rendes évi köz-

gyűlése alkalmából testvéri üdvözletét 
küldi. Ápolja a társaság minél jobban 
Tito Jugoszláviájával a barátságot, 
amely Magyarország részéről ért mél-
tatlan támadás ellenére eKSször nyúj-
tott nekünk békejobbot. 

A jugoszláv határtól' kilenc kilomé-
terre fekvő Szeged kéri, hasson oda a 
társaság, hogy jugoszláv konzulátust 
kapjon a város és a jövő. évi közgyű-
lést Szegeden rendezzék meg. 

Dr. Antalffy György h. polgármes-
ter ügyvezető-elnök, dr. Enyedy Károly 
főtitkár." 

Magyarországot felvették 
az UNESCO tagállamok közé 
magyar fottfcmenyes étet hathatós nemzetközi segélyben 

részesül 

(Budapest, január 11.) Bognár Jó-
zsef tájékoztatásügyi miniszter szom-
baton fogadta a sajtó képviselőit, 
s ez alkalommal Boldizsár Iván is 
beszámolt az UNESCO üléseiről. A 

S S S államok közül egyedül 

suliról, a telekkönyvezésről, tavaszi ve-1 Magyarország képviseltette magát hi-
tőmagról, igás állatokról,, traktorokról, (vatalosan. Boldizsár Iván tárgyaláso-
ekékről, gépekről lesz ott szó, vagyis) kat folytatott az UNESCO vezetősé-
az állami segítségről. Megvitatják ott g é v e l átuyuitotta • iMacvarország 

'felvételi kérelmét. Az UNESCO a 
a bujkáló fasiszták aknamunkáját is, 
akik vissza szerelnék venni a szegény 
parasztságnak juttatott földet, mint 
Csengelén is tették. Itt az ideje, hogy 
"rendezzük dolgainkat, szervezettségün-
ket megerősítsük s megbeszéljük egy-
"másközt is céljainkait. „Virágzó mező-
gazdaság és jómódú parasztság" — a 
mi célkitűzésűnk. Még hó borítja a ve-
téseket, még pihen a határ, de nekünk 
most kell szervezkednünk-, hogy meg-
vitatott terveinkkel nyugodtan indul-
hassunk az u j tavasznak... 

Bedő Ká lmán 

Kólauch Károly 
kéretlenül is ad 

lizetésnétküli szabadságot 
(Szeged, január 11.) Szegedi vonat-

kozásban sokan ismerik Kólauch Ká-
roly nevét, ha azonban munkavállalók 
előtt emlitiik Kólauch nevét, sohasem 
fűznek dicsérő jelzőket nevéhez. Kó-
lauch ur ugy gondolja, hogy a demokrá-
cia korlátlan lehetőségeket ad tovább-
ra is a ikizsákmány<i|ásra. 

KóLauchnálc Szegeden gyümölcsfa-
kereskedése van. Nem kívánunk ez al-
kalommal foglalkozni „demokratikust' 
kereskedelmi módszereivel, csak leg-
utóbbi safekhuzásával alkalmazottai irá-
nyába. Kólauch ur ugyanis január 1-én1 

közölte alkalmazottaival, hogy elmehet-
nék szabadságra, miután <jz üzletben 
komoly munka pillanatnyilag nincs 
Miután ilyen örömet szerzett alkalma-
zottainak, még csak ugy mellékesen 
megjegyezte, hogy a szabadság termé-
szetesen fizetésnélküli. A maga részéről 
az ügy már tovább nem is érdekelte. 
Kólauch ur elfelejtette, hogy a demo-
kráciában a munkavállalóknak szerve-
zete van, amely még vele szemben is 
meg'tudj a és meg fogja védeni tagjait. 
Kollektív szerződése vani a magánal-
kalmazott alniak, amely nemcsak a 
munlí a vállalókat, de a munkaadókat is 
kötelezi. A munkavállaló nem képfezi 
többé szabad kizsákmányolás „tárgyát". 
Ezt Horthyék alatt meg lehetett csi-
nálni, a (demokráciában nem. Csodál-
juk Kólauch ur bátorságát, hiszen na-
gyon zavaros és nem tisztázott ínég a 
múltbeli politikai tevékenysége sem, de 
ugy látszik, Kólauch ur szeret „halmoz-
ni". Figyelmeztetjük azonban Kólauch 
urat, hogy a halmozók rendszerint na-
gyot szdstak bukni. 

felvételi- kérelmet elfogadta, igy Ma* 
gyarországot tagállamként kezelik. A 
felvételi kétfélém elfogadása után hi-
vatalosan közölték Boldizsár Ivánnal, 
hogy Magyarországot beiktatták az 
UNESCO kulturális és szellemi mun-
katervébe. Az UNESCO március, 
vagy április folyamán külön szakér-
tőt "küld Magyarországra, aki tanul-
mányozza a magyar tudományos élet 

körülményeit, megállapítja á klinikák 
és laboratóriumok szükségleteit, ta-
nulmányozza a szakkönyvekkel való 
ellátásunkat, a művészek és írók hely-
zetét és a magyar kulturális ujjáépir 
íés eredményeit. Ez'a szakértő azután 
majd élőterjeszti Magyarország kul-
turális segélyezésére vonatkozó javas-
latait. Boldizsár Iván előzetes jegy-
zéke alapján Magyarországot már is 
beállító iták a munkatervbe, majd fel-
kérték a magyar kormány megfigye-
lőt, hogy a magyar kívánságokról 
részletes jelentést juttasson el a se-
gélyügyi osztályhoz. De faktó tág-
ként való elismerésünkből folyik az 
is, hogy az • J N E S C O megbízta a 
magyar kormány képviselőjét, szer-
vezze meg az UNESCO állandó ma-
gyarországi nemzeti bizottságát. 

fontosságét és akkor még fokozottab-
ban kapcsolódhatunk bele tevékenyéé* 
günkkel a demokratikus Magyarország 
kereskedelmi életének minél virág-
zóbb kialakításába, • 

írógépet 
keres 

5ZEREDAI, Cserzy Mihály utca 3. 

Elfogadta a város 
az uj zárórarendeletet 

Sikerre vezetett a Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad Szak-
szervezetének akciója — Az árueloszlás terén is uj javaslatot 
dolgozott ki a szakszervezet — Továbbképző tanlolyam nyilik 

Szegeden a kereskedelmi athalmazotioh r é s zé r e 

győgycukorí át 
vegyen 

a z s e b é ben 
legyen 

gyégycukorlát 
egyen 

-et a szájéba 
tegyen 

V a d o m e n t h 
gyógycukorkát 

Gyártja: 

VADAS É D E S I P A R 
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Vadomenth 
Vadomenth 
Vadomenth 
Vadomenth 
Mindenütt Wrjen: 

(Szeged, január 11.) A közelmúltban 
a Kereskedelmi Alkalmazottak jSzabad 
Szakszervezetének küldöttsége kereste 
fel Kleirt Ernő és Mison Nándor elv-
társak vezetésévél Dénes Leó elvtárs 
polgármestert. Elpanaszolták, hogy az 
ujabban kiadott zárórarendelet a ke-
reskedelmi alkalmazottakra nézve igen 
hátrányos, különösen a reggel 7 órai 
nyitás miatt. Nem vették ugyanis fi-
gyelembe a kollektív szerződésben meg-
határozott nyolcórás munkaidőt és igy 
egyes szakmákban 9—9 és félórát is 
kall igy az alkalmazottaknak dolgoz-
niok. A polgármester a legnagyobb 
megértéssel fogadta előterjesztésüket és 
nyomban átiratot intézett a Szegedi Ke-
reskedelmi és Iparkamiarához, hogy a 
zárórarendelkezés ügyében újból tár-
gyaljanak és ebbe a tárgyalásba vonják 
be a kereskedelmi alkalmazottak szak-
szervezetét is. 

Az iparkamarán megtartott értekez-
leten résztvett ezenkívül a Délvidéki 
Iparosok és Kiskereskedők Szabadszer-
vezete, valamint a Kiskereskedők Or-
szágos Központi Szövetsége (KOKSz) 
is A közös értekezlet sikerre is veze-
tett. Elfogadták Hertelendy Gförgy és 
KTein Ernő elvtársaknak a kereskedel-
mi alkalmazottak szakszervezete részé-
ről előterjesztett javaslatát az uj zár-
órára vonatkozóan. Ennek megfelelően 
a túlnyomórészt élelmiszert árusító üz-
letek, a tüzelőanyagkereskedések reg-
gel fél 8-tól 1 óráig és délután fél 3-tól 
§ óráig tartanak nyitva. Hetipiacos na-
pokon, tehát szerdán és szombaton meg-
szakítás nélkül nyitva tartanak, de ez 
alkalómmal is másfélórás ebédszünetet 
kell ladni az alkalmazottaknak." Az élel-
miszerüzletek nyitv-a tartásának megál-
lapításánál figyelembe vették a dolgo-
zók munkabeosztását, hogy mindenki 
megfelelően tudjon beszerzési szükség-
leteiről gondoskodni. Az iskolába menő 

óra előtt és este hat óra után nem sza-
bad nyitva tartaniok. Általában a to-
vábbárusítási üzletek reggel 8-tól dél-
után 4-ig tarthatnak nyitva, szombaton 
pedig két óráig: 

Az értekezleten hozott határozatot 
beterjesztették a városhoz és ezt ott is 
jóváhagyták, úgyhogy már hétfőn ki-
adják az erre vonatkozó ujabb rendel-
kezést. 

Hertelendy György és KTein Ernő 
elvtársak a kereskedelmi alkalmazot-
tak szakszervezete nevében egyébként 
kijelentették, hogy ezzel az elért ered-
ménnyel kapcsolatban továbbra is ér-
zik a teljes felelősséget. A kereskedel-
mi alkalmazottak nem kívánnak keve-
sebbet dolgozni nyolc óránál, de ai szak-
szervezet éberen vigyáz arra, hogy ezt 
a kollektív szerződésben megbatározott 
munkaidőt a munkaadók ne léptessék 
tul. 

Elmondották azt is a Délmagyaror-
szág munkatársának, hogy a Kereske-
delmi Alkalmazottak Szabad Szakszer-
vezetének szegedi csoportja a közeljö-
vőben országos akciót kezdeményez, 
hogy a kereskedők áruellátását ne az 
adózás szerint állapítsák meg, hanem 
aivnak megfelelően, hogy ki mtrttyi al-
kalmazottat foglalkoztat. Ezzel nagy-
mértékben csökkenthetnék a munka-
nélküliséget is azáltal, hogy a több al-
kalmazottat dolgoztató kereskedő előny-
ben részesül. 

— Az 1947. évben kereskedelmi éle-
tünknek egyébként is nagy fellendülé-
se várható — mondotta Klein Ernő 
elvtárs. Ezt semmiképpen sem akarjuk 
kiaknázatlanul haigyni. Ezért a legrövi-
debb időn belül megnyitjuk a kereske-
delmi alkalmazottak . továbbképző tan-
folyamát Szegeden. Itt szegedi .és bu-
dapesti szakemberek bevonásával gon-
doskodnánk arról, hogy a kereskedők 
rffegfelelő modern szakképzettségben is 

gyermekekre való tekintettel a könyv- részesüljenek. Egyelőre különösen! a 
és papirkerfskedések is reggel fél 8-tól helyiségkérdés • gátol meg bennünket 
tarthatnak nyitva megszakítás nélkül 
délután 4 óráig. Természetesen az all 
kalmazotíaknak itt is ki kell adni a 
másfélórás ebédszünetet. A töbSl szak-

mában dolgozó üzleteknek reggel nyolc 

ebben, mert pillanatnyilag szakszerve-
zetünk csak egy iganT kicsiny és erre a 
célra alig használható helyiséggel ren-i 
delkezik. Reméljük azonban, hogy a 
Város vezetősége is megérti munkánk 

Ellentétek 
a brit és affesn kormány k ö z ö t t 

(London, január 11.) Az angol rá-
dió jelenti: Anglia felkérte a bizton-
sági tanácsot, tűzze napirendre An-
gliának Albánia elleni panaszát a 
Korfui tengerszorosok elaknásítása., 
ügyében, A jegyzék azzal vádolja az. 
albán kormányt, hogy az albánok 
rakták" ;le az aknákat, vagy legalább.' 
is az aknásítás az albán kormány tu-
domásával történt. A brit kormány 
kárté.ilést és bocsánatkérést követei 
áz albán .kormánytól. 

«-—-—--mariim 

A szövetséges 
ellenőrző bizottság fcgfalfeozife 

Ausztria nehézségeível 
(London, jánuár 11.) A londoni 

rádió bécsi tudósítójának jelentése 
szerint a szövetséges ellenőrző- ta-
nács pénteken délután összeült, hogy 
megvitassa az Ausztriát egyre jobban 
fenyegető élelmiszer- és szénválsá-
go'\ A tanács határozata értelmében 
további ötezer tonna különböző 'éiek 
miszert osztanak szét. .Az ülés foiya-. 
mán nem sikerült dönteni arról a 
szovjet javaslatról, amely szerint az 
Ausztriában lévő hontalanok a kö-
vetkező élelmiszerellátásból már ne 
részegüljenek. . 

- * • ' 1 V 

Megalakult Szegetfen 
a z Irodaiombarátok Szövetsége 

(Szeged, január 11.) Szombaton. dél-
előtti a városházán megalakult a Ma,-. 
gyaV Irodaiombarátok Országos Szövet"-, 
ségének szegedi csoportja1. Az alakuló" 
gyűlésen általános Lelkesedés mellett 
választották meg az uj tisztikart. El-
nök dr. Pálfy György főispán, társéi-, 
nők Dénes Leó elvtárs, polgármester 
lett. Az ügyvezető-elnöki Tisztséget dr 
Donászy Kálmán líulturtanácsnok tölti 
be, főtitkár dr. Cserzy Mihály iparka-
marai titkár, a titkár pedig! Gerő De-
zső tb. tanácsnok. Az elnökség munká-
ját népes választmány segíti, amely a 
város politikai és kulturális életének 
Vezetőiből áll. 

AZ alakuló ülésen Donászy Kálmán.,-
kulturtanácsnck körvonalazta a társa-
ság munkáját és bejelentette, hogy a 
társaság havi 10 forintos tagsági díj 
mellett rendkivül kedvezményes áron 
bocsát könyveket tagjai rendelkezésére. 

" A Magyar Iroöalonibarútok Országos, 
Szövetsége társadalmi állásra való te-
kintet nélkül felhív mindsnkit, hogy-
jelentkezzék tagjai sorába. 

Másfélévi börtönt kapott 
a makói hagymakiraly 

(Szeged, január 11.) Beszámoltunk 
már arról, hogy a szegedi államügyész-
ség letartóztatta Pollák József makói, 
hagymakereskedőt, akit makói hagyma-
király néven emlegetnek, mert Makón 
a hagyma kilójáért 1.20 forint helyett 
1.50 forintot kínált. Szombaton tár-
gyalta ügyét dr. Margitta uzsoraegyes-
biró. A vádlott beismerő és a tanuk 
terhelő vallomása után az uzsorabiró-
ság másfélévi börtönbüntetésre, - 3 évi 
hivatal, és politikai jogvesztésre, 40 
napi elzárásra átváltoztatható 2000 fo-
rint pénzbüntetésre itélte Pollákot, tó- , 
vábbá kéiévi időtartamra1 kitiltotta 
Makóról és kötelezte az ítélet közzété-
telére eigy makói-napilapban. Az ítélet 
indokolásában, rámutatott az uzsora-
egyesbiró arra a körülményre, hogy az 
üzérkedésnek árdrágításra alkalirtÉs 
módon kell végbs mennie,, vagyis a cse-
lekménynek lehetőséget kell nyújtania 
a drogul ás bekövetkezésére, ami jelen 
esetben fennállt", mert ha néni is vá-
sárolta meg a hagymát, de az árát fel-
csapta,' igy. a bűncselekményt elkövet-
te. Dr. Szerdahelyi államügyész súlyos-
bításért, a védő felmentésért feliebbe-, 
zett. Az elítélt továbbra is letartózta-
tásban marad. 

É i l f e f i f f i 


