
A kommunista pártok 
megvédíK országuk szabadságát 
és függetlenségéi 

' Kedden megjelent Belgrád-
ban a kommunista pártok tá-
jékoztatási irodája »A tartós 
békéért, a népi demokráciá-
ért* cimü közlönyének máso-
dik száma. A lap vezércikké-
ben megállapítja, hogy 

az imperialista és antide-
mokratikus íábor, amelynek 
élén az Egyesült Akarnok 
áll, napról-napra fokozza 
agresszivitását. A békéért 
küzdő demokratikus erők 
azonban szintén állandóan 
nőnek. 

A kommunista pártok a jövő-
ben is irányítani fogják ezt a 
harcot és meg tudják tudni 
védeni országuk szabadságát 
cs függetlenségét. 

A lap a londoni négyhatalmi 
értekezlettel kapcsolatban Pierre 
Hentges cikkét közli, amely sík-
ra szélt az egységes és demokra-
tikus Németország megterem-
tése mellett. Közli végül a Jaj) 
Zaslav.ski „Bevin az imperializ-
mus ügynöke* cimü cikkét. A 
demokratikus mozgalmak ro-
vatban többi között beszámol a 
Iaj> a Pfeifter-párt feloszlatá-
sáról. 
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hadi fogoly szolgájáig 
Ujabban érkeztek: 
Rakoncza László százados 

Szeged, Kemecsi Mihály Sze-
ged, Búzás István Hódmező-
vásárhely. 

Az alább felsorolt hadifog-
lyok a 7062, 7144, 7145, 7265, 
7280, 7287 és 7106 táborok-
ból M áram ar osszige tr e ér-
keztek s onnan napokon belül 
indulnak haza. Ambrus La-
jos" Szeged, Somogyitelep 125., 
-Bán fi Sándor Hódüifespővásár-
hbty, UZtfó Dezső Szeged, Fo-
dor-utca 30., Tusnádi László 
Szeged, Losonczi-u. 125., Bó-

' zsó Imre Szeged, ÁiokMzn 
1923., Búzás István Hódme-
zővásárhely, Dunda Dezső 
Szeged, Hanák Lajos Algyő, 
Vitezteiep, Krizsany Sándor 
.Vásárhely, ösi Sándor Sze-

Szakazervezeti Hiret, 

Az 1. V. Sz. munkásegység 
klubja december 44, csütör-
töki klubnapja alkalmával 
tartja első vitaestjét, melyen 
Komócsin Zoltán és Pintér 
Géza elvtársak tartanak elő-
adást »Munkásegység és az 
egységes munkáspárt kérdé-
sen cimmel. Előadás ulán 
könyvtár, büffé, zene áll a 
lagok rendelkezésére. Kérjük 
minél nagyobb számban való 
megjelenésüket. I. A7. Sz. ve-
zetőség. 

Orvosok! Tiszta alkoholt a 
szakszervezetben húrom napon 
belül előjegyezhetnek. A vezető-
ség. 

A \ asmunkások Szakszerve-
zete december 3-án, szerdán 
délután fél 5 órakor vezetőségi 
ülést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

A Könyvkötő Munkások Szak-
szervezete december 3-án, szer-
dán délután fél 5 órakor tag-
gyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A Vendéglátóipar! Munkások 
Szakszervezete december 4-én, 
csütörtökön délután 3 órakor 
lisztujitó közgyűlést Lart a szak-
szervezeti székházban. -

Megérkezett a 

ged, Csongrádi-sugárut 56. 
Sója József a 938. sz. tábor-

ból íeveiet irt Sója Józsefné-
nak Szeged, Átokháza cim 
alá. Átvehető az JIKP kőz™ 
ponti hadifogolygondozó iro-
dájában Budapest, VI., .ó-u-
12. szám. 

November 39-án 370 hadi-
fogoly indult el Foksánibói 
Debrecen felé. Ezek közül 
79 már régebben Foksáni-
ban tartózkodó szerelvény™ 
nyel szerdán, december 
3-án érkezik meg. 
Kedden reggel Máramaros-
sziget felől ujabb hadifo-
goly szerelvény érkezett 
Debrecenbe 539 hazatérővé!. 
A hazaérkezettek között 44 
tiszt és 93 tiszthelyettes van. 

A Bőripari Munkások Szak-
szervezete december 4-én, csü-
törtökön délutáii 5 órakor veze-
tőségi ülést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A Hivatásos Zenészek Szak-
szervezete felhívja a vizsgázni 
kiván 6 testüleleket, egyesülete-
ket, magánosokat, hogy a vizsga 
december S-áu délelőtt- 10 óra-
kor a Raffay-éíteremben lesz 
megtartva. Vizsgadíj 10 forint. 

Éifeliézíeteft iailoiiak 
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Igazgatói 
A népi kollégiumok igazga-

tói, köztük a szegediek is.' érte-
kezletet tartottak Budapesten. 
Az értekezleten elhangzott be-
számolókból kilüut, hogy igen 
kemény rmhikát végeznek min-
denütt az országban a magyar 
kulíuráért a nepr kollégiumok. 
Sok hej ven a legképtelenebb 
rágalmakkal ós ál ódában nagy 
anyagi nehézségei-kei kell meg-
küzdeniük. Az értekezlet kérte 
a kultuszminisztert, a költség-
vetés tárgyalásánál gondoskod-
jék arról, * hogy a riópi kollé-
giumok megfelelő támogatást 
kapjanak. 
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B a t s á n y i J á n o s 
nép i c s o p o r t S z e g e d e n 

A békéscsabai Batsányi Já-
nos népi csoporí, a jarubo-
reen is szerepelt Rábai-együt-
tes gyönyörködtette vasárnap 
este Szegéd közönségét a Ti-
sza-szálló nagytermében. Az 
estet rendező Bölcsészkör ne-
vében Barek István szólt a 
megjelentekhez. 

—i Estünknek az a célja, — 
mondotta — hogy a népi kul-
turán keresztül levonjuk ta-
nulságait a népiség kérdésé-
nek és ebben is világosan lás-
sunk. A falvak, gyárak fia-
taljaival együtt megliányva-
vetve dolgainkat, élő' valóság-
gá akarjuk terein leni a di-
vatos népi fogalmakat.* 

Szavai után a Batsányi Já-
nos népi csoport bemutatása 
ban káprázatosan szép gon-
dolatokat sugalló népi tán-
caink kavarogtak színes ára-
dással éa bőséggel. Legények, 
leányok külön is jrároslán-
cokkal meséltek egy ősi világ-
ról, amikor még valósiig volt 
örömünk és szeretésünk ilyen 
táncokban való kifejezése. 
Mindezt pompásan egészítette 
ki a Főiskolai Kamarakórus 
di'. Szeghy Endre professzor 
vezénylésével, művészi ma-
gasságokba ciftelve a népi 
gondolatot. 

Kitűnően sikerült, gazdag 
élményt jelentő előadást kap-
tak a sajnos nein nagjy szám-
mal jelenlévők. Sajnálattal 
kell megállapítanunk, bogy 
ugylátszik Szeged közönségé-
nek nagy-része nréjg mindig 
nem érzi át igazán a riépijkul-
tura művészetének jelentősé-
gét. 

Adyról eaitéfeezfes 
a medikus koííégísfák 

Az Apáthy István medikus 
kollégium AdV közelmúlt szü-
letésnapja emlékére bensőséges 
hangulata Ady-enUékesíet ren-
dezett. Ezen megjelent és hosz-
szas tapsot kiváltó felszólalással 
egészítette ki a műsort Zelk 
Zoltán elvtárs, iró is. Adyról 
Lányi Oltó emlékezett meg ere-
deti gondolatokat tartalmazó 
előadásban, Ady verseiből pedig 
Baranyai Ilona és Benkő Ala-
dár szavalt. Yokun Iván -par-
ték-. Chopin- és Mozart-dalok 
művészi zongorajátékával szere-
jielt. A kollégium néhány tagja 
Kodály-biciniakaL énekelt siker-
rel. Az újszerű műsort Tanos 
Béla állította össze és vezette 
végig egyéni izú összekőtőszö-
vegévei. Mindezt pedig vstta-
mennyien mesíeraélet lenül, 
őszintén tették ós a közönség 
valóban ugy érezhette, hogy 
ezekben az >itju szivekben* ott 
él igazán Ady gondolatvilága. 

F.^sciicr Annié zongoraest 
holnap, csütörtökön Tiszaiéi 
8. Fűtve! (Koncert.) 

Szanaíi József na®7 si-
kere Budapesten. Szauati Jó-
zsef, a szegedi Állami Nemzeti 
Szánház basszistája a buda-
pesti Vigoperában nagy siker-
rel játszotta Csinin szerepét 
a „Szöktetés a szerilybóL 
előadásain a mult héten. 

A tiollegiiuu álusxum II Lik 
hangversenye december 8-án. 
hétfőn este fél 8 órakor, a Ze^ 
nekonzervatórium hangverseny-
termében Csuka Béla gordonka-
estje. Közreműködik L. Palatí-
nus liona (zongora). Jegyek 2 
forinttól a Zenekonzervatórium-
ban válthatók. 
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Nemzeti Szinház- este 7-kor: 
Annuska. Béri. M. 1. sor. 5. 

Széchenyi Filmszínház: léi .4, 
fé l 6, fél 8: Piccadill) 

Belvárosi Mozi: fél 4- tél 5, 
fél 8: Trópusi szenvedély. 

Korzó Mozi: 3, fél 6, 8: A 
mennyország kulcsa. 

Muzeum: képtár és ősrégé-
szeti osztály nyitva 9—1 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 8— 
7 óráig. 

Soruogyí könyvtár nyitvs 3—7 
óráig. 

Szsigai*;®* gyógyszertárait:; 
Leinzinjer örökösök: Horváth ! 

M.-u. 9: Pósá Balázs: Kálvária-j 
utca 17; di". Kotsis J, Endréné: ] 
Földmüves-utca 17; Seimeczi: 
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. | 

—- Bizottsági ülés. A város 
jogügyi és pénzügyi- bizottsá-
ga" csütörtökön délelőtt 11 
órakor ülést lart a városhá-
zán. 

— A borfogyasztási adó-
csalók vizsgálati fogságban. A 
közel negyedmillió forintos 
borfogyasztási adócsalók, 
Nagy Mihály, Ii'kovits I.ajos 
és Bűresök Sándor ellen vizs-
gálatot rendellek el és egyben 
vizsgálati fogságba kerültek. 
Dr. Kószó György Vizsgáló-
bíró a szerdai nap folyamán 
a borfogyasztási adóhivat 1-
ban folytatja a vizsgálatot. 

— GyermekrujjpUolvajök a 
színházban. Ifj. Zakar .János-
né nyomdász felesége és Lakó 
Imi-éné Zakar Viktória Rösz-
kei-utca 12. számú városi al-
kalmazott felesége feljelentést 
tettek ismeretlen tettes ellen, 
mert mindkettőjük 9 éves kis-
leánya télikabátját, sálját cs 
sapkáját — mialatt a gyer-
mekdélután műsorán szere-
peltek — a színpad mögül 
ellopták. 

— Áthelyezés a törvény-
székről. Az igazságügyminisz-
ler dr. Rácz László szegedi 
törvényszéki jegyzőt JrTmda-
pesti büntetőtörvényszékhez 
áthelyezte. 

— December 10-én ítélethir-
detés a líszli'eketézők ügyé-
ben. A közelmúltban részle-
tesen beszámoltunk arról a 
nagyarányu liszii'ekelézésröl,. 
amely Püspök leltéről indult 
ki. Az ottani közellátási hiva-
tal tisztviselője, Ágoston Gyu-
la négy közellátási jegyet ha-
misitolt 401) forintért Molnár. 
Pál nyugdíjas csendőr javára, 
aki a hamis jegyekkel 59 má-
zsa tisztet feketézett el. Fő-
leg nyugdíjas! csendőrökkel 
állott összeköttetésben, akik-
kel kedden került a vádlot-
tak padjára. Ugy Molnár Pál* 
mint társai, Nyilasi István, 
Ágoston Gyula, Varga Jánosf 
Kocsis János, Molnár István, 
Szidéliusz László, Földházi 
István, Barta Pál, Tóth Ist-
ván és Nagy Ferenc részben 
beismerő vallomást tettek. íté-
lethirdetésre december 10-én 
kerül a sor. 
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x Hűtésnél a Ferenc József 
keserűvíz elősegíti a gyógyu-
lást. Kérdezze meg orvosát! 

x Értekezlet a DIKSz ben. 
A DIKSz-ben tömörült í'üszer-
kereslcedők szakcsoportja de-
cember 3-án, szerdán 6 óra-
kor értekezletet tart. Tárgy: 
forg. és fényűzési adó ismer-
tetése cs gazdasági kérdések. 

— Ellopták eay kereskedi 
kenyérjegy ett. Kocsis Estter 
Bajcsi Zsüinszky-utca 12. sz. 
üzlete előtt ha®La kerékpár-
ját egy táskával, amelyben 258 
kilóról szóló kenyér, és Í3 
kilóról szóló cükorjegyet tar-
tott. Az üzletben csalt né-
hány pillanatig tartózkodott, 
mire kiért, ismeretlen tette® 
ellopta a táskát a jegyekkel 
együtt. A rendőrség keresi a 
tettest. i 

— A Medikus Kör 17. tudo-
mányos ülését szombaton dél-
után.. 5 órakor a bőrklinika 
tantermében tartja. Az elő-
adás programja: Dr. Júky 
Gyula egyetemi ny. r. tanár: 
»A fájdalom csillapításáról,« 
Káplihy Géza III . é. orvos-
tanhallgató: »A Pneumoiho-
rax és kezelése.* Minden ér-
deklődőt szívesen lát a' Me-
dikus Kör tudományos szak-
osztálya. 

Kibocsátották a fipuspamui legyeket 

Megérkeztek az 1948 évlseü gvári u| r á d s e k 
Kedvező részletre kapható 
írógépek, kerékpái-Oi£ jutányo-
sán beszerezhetők, Írógép kar-
bantartás és szakszerű javítá-
sát vállalom. 

K E L E M E N M Á R T O M , Kt tJercen-uIca 1. 

Az AUőiti legnagyobb tábla-
üveg- fe üvegái usiagykeréske-

dfei üvegezés! vállalata 

K ö r ö s i G é z a 
áférey-atea t . Telefon: 5—97, 

A tipus-pamutárukaf rendele-
tileg zárol lók december l-t ha-
tállyaí. Iléifőtöí kezdve a llpus-
pamutárokat csak jegy ellené-
ben szabad a kereskedőknek éa 
iparosoknak kiszolgáttalniok. 
Egyidejűleg kibocsátották a ka-
rácsonyi jüinuttszövet ellátás le-
lxmyolitására szolgáló fogyasztói 
jegyéket. A jegyek az ország te-
rületén bárhol' beválthatók. Az 
eiső két jegy december 15-től 
február 29-ig, a harmadik és 
negyedik szelvény pedig 1948 
január 15-től szintén február 
29-ig érvényes. Minden textil-
jegyre jogosult személy csak egy 
jegyet kaphat, darabonkint 40 
fillér tériLési dij ellenében. A 
jegyeket postán küldik szét az 
elosztást végző szerveknek és 
szeméiveknek. Vidéken a köz-
ellátási kormánybiztosok oszt-
ják szét a texlifjegyeket, a ke-
Ivi képviselőtestület, az UFOSz 
és a KÉK OS z kiküldötteiből ala-
kult bizottság jelenlétében. A 

textil jegy er kezelésére vonaí-
r.ozó rendelkezéseket a Magyai' 
Köziöny 272- száma részletesec 
közli. A hivatalos lap ugyanazon 
számában közJi a jegyre kiszol-
gáltatható lipusáruk uiegáliapg-
tott fogyasztói árát is. 

A legmagasabb fogyasztói 
árak a következők: 

Kai-tou 8.10, kötőanyag 8, ka-
navász 8.80, fresao 8.10, inJef 
8.20, moílno 5.40, zeug és no-
vida 45, ruüaflanell 11.10, Len-
niszflanell 8.90. UgyanakSwj 
megáiiapitotLás a lonalak leg-
magasabb eladási árait is. 

A jegy nélkül forgalomba boa-
ható szövött tipusáruk uj, fca-
magasabb fogyasztói ára a tó™ 
vetkező: 

Pamutvászon 17.30, 
17.50, lepedő 34.00, délaía© 
12.50, kiotin 33, detainő lej-
kendő 9.00 drb-ja, baby üansii 
18.70, köper barehend 18.20, 
pelenka 12.40, tipuszseükcwdfe 
5.70. 


