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Amerika felkészül 
a reaclós ko?m?avek 

támogatására 
K T A S S - i r o d a j e l e n t i : A a 

Egyesült Államok képviselőháza 
uj törvényjavaslatot fogadott el, 
amelynek értelmében az elnök-
nek joga" van amerikai liszte-
ket es közlegényeket katonai 
misszió tagján kinevezni és őket 
a baráti államok megsejtésére 
küldöm azok kormányánaik ké-
résére. Ez a törvény lehetőségei 
nyújt nz amerikai LonnánvnaU, 
hogy katonai misszió érmén 
egész katonai alakulatokat küld-
jön a reakciós kormányok meg-
segítésére és a demokratikus 
erük leverésére. 

Franko katona; szövet-
séget Itfifl Qíggnfinávas 
A lipcsei rádió szerint a po 

lilikai és katonai szerződés ;dá-
irása áll küszöbön Spanyolor-
szág és Argentína között. A 
francia-spanyol halár' megnyi-
tása annyira megerősítette 
Franco helyzetét, hogy az ar-! 
genlin kornv'ny utasításokat 

Tipuscipd és angol iuxusáru 

O Legyűrte a Kezdeti nehézségeket és egyre lendülete-
sebben lennel 

r 

a DEMA cipőgyár munkássága 
Szegted iparában a textil- *és fafeldolgozó üzemeken ki-

vid a bőripari üzemek)a legjelentősebbek. A sok kisebb-na 
gyobb mechanikai cipőüzem közül a Wolfncr-müvek kö 
rúbe s tartozó Délmagyarországi Cijpőgyár Rt., röviden 
DBMA a legmodernebb. A háború előtt nemcsak magyar-
országi piacra, hanem Angliába is dolgozott. A hároméves 
ierv során először női típus cipőket gyártott, azonban 
napjainkban már átallott az exportgyártásra ís. Egy-két 
héten belül Angliában újra megjelennek a DÉMA-cipők 
és értük nemesvaluta, égetően szükséges nyersanyag jön 
az újjáépülő országba. 

Sajnos a terv első féléve 
nem ugy végződött, mint 
ahogy saeretlük volna — 
menterieiődznok Tóth Béla 
üb. élnék és Báuhidi terv-
meghizOlt, amikor a terv 
e redményeS r ől k érd e zőskö-
dünk. 

, . . Ha azonban a termelés me-
adott a szerzmtés aHir.aswa A . „ ^ . á b r / l z o i ó grafikonok és 
szerződéslien mindkét fél k o t e - . . H. , „.• ,„„, 
lezi magát egységes katonai fel-' Mmulatfcok fola bájolunk, 
lépésre, ha l ímadís énié egyik, eS e s z m á s k é P bontakozik ki. 
vagy másik szerződő felet. 1 A DÉRI A munkásai, vezetői 

Halált kért a néptigyéss 
Veszprémi Dezsőre 

Antiszemitizmus a népbirói pulpitusról 
Hatalmas érdeklődés nyilvá-

nult meg Veszprémi Dezső, a 
105/11. munkásszázad hóhérá-
nak népbiró sági tárgyalásán. Fe-
szült Jégkörben folytak a tanú-
kihallgatások. G y j m e s s i Eniő 
altábornagy, akit életfogytiglani 
fegyházra 'ítéltek azért, mert a 
10 o/11 század lizedelését tu-
domásul velle. tett súlyosan ter-
helő vallomást Veszprémire, aki 
ludakozódolt ná'a a szökési be-
advány el részi lése előtt, éteí-

_ben van-e a tizedelósi rendelet, 
"mert századából sokan megszök-

nek. f r i t z Imre, a század há-
rom élelbenmaraaotljáuak egyi-
ke zokogástól elcsukló hangon 
vallott összefagyott társai szen-
vedéseiről, éheniin lásáról, agyon-
verctéséről s arr,ól 'a sátáni ke-
gyetiensegröl. ahogy Veszprémi 
a századot kezelte. Az' első ti-
zedeléskor rá akarta bírni a 
kúégző osztag parancsnokát, 
hagy a század köriéitől hetek 
óta távol élő 11 munkaszolgá-
latosra is terjesszék ki a tize-
delést, amit az visszautasított. 

Szírnél alatt azután megmu-
tatta igaza arculatát a Kisgazda-
párt népbirá ja, C s a m a n g ó 
István, aki áz ujoiinau megala-
kult Í1 tagu direktóriumnak 
tagja és egyben UFOSz vezető-
ségi tag. Á tanácselnök és a 
népügyész elhagyta a tárgyaló-
termet, mire bent, a feszült 
légkörben |>ofon csattant. A osat-
taiiásra többen felfigyeltek és 

b e i v á r o ® ' m o t i | 

Péntektől az idei szezon! 
egyetlen 

EDDY NELSON 

titmje • 

Boldogság 
dala 

« 

RagykiálLilisu énekes és: 

zenéslilm, a főszerepben: jj 

EDDI' NELSON, 

a világ elsőszámú ked-
venc énekese. 

Ezt megelőzi • 

2. é s f é l M A R T I N I 

a világhírű vidám akro-
batacsoport személyes 
fellépte a színpadon. 

E M a t t s e k : fél 4 , fél 6, fél 8. 
Pénztár délelőtt 11—12 és 
és az előadás előtt félórával. 

érdeklődtek, mi történt. Erre az 
a népbiró, akit pártja bizalma' 
ülteletl arra a helyre, ahonnan 
ártatlanul kioltott emberéletek 
gyilkosa felet keli Ítélkeznie, 
felpattan helyéről, Iclitorokkal 
és gúnyosan kiáltja: xpofonütttt-
te a zsidó a íuhií. meri nem 
tetszeti a vall»má«a!« Milyen 
itélet várható az ilyen menta-
litású népbérótÖI, aki autisze-
miózmnsának még a bírói pul-
pitusról is hangot ad? A közön-
ség soraiból többen a népbiró 
eltávolítását követelték s csak 
a hosszú szünet vezette le az 
izgalmakat Reméljük, a Kis-
gazdapárt jobban megválogatja 
a jövőben népbiráit. 

Szünet után a katonai szak-
értőket hallgatta meg a nép-
brróság. akik mindenben alití-
masztotCák a vád á Ili fásait. 

Feszült érdeklődés előzle meg 
dr. Lippny lászló nép ügyész fel-
szóiajsisöt, aki közel egyórás, 
alaposan alátámasztott, hatásos 
vártbeszédben mutatott rá a vád-
lott gyűlölettől átitatott kegyet-
lenkedéseire és bűnösségére. 

Mint a nép vádlója kérem 
tőle számon sok-sok anyának 
fiát, feleségének a férjét, * gyer-
mekinek az apát és testvérnek 
a testvért. Adjon számot a sza-
badságszerető népek sorába 
emelkedett magyar nép Ítélő-
széke előtt, hogy mit művelt az 
ország hírnevével. Mindezekről 
azonban nem hid számot adni, 
a holtakat feltámasztani nem 
lehet. ; , 

— Most, amikor a büntetés 
kiszabását kérem, rádöbbenek, 
hogy a megtorlás eszközei mily 
korlátoltak, amikor csak egv 
olyan legsúlyosabb büntetés,' a 
halálbüntetés kimondását kérhe-
tem rá, mely annak' is kijár, 
akinek csak egy ember életéről 
keli számot adnia. 

Pénteken a védőbeszédek el-
hangzása után kerül sor a nagy 
érdeklődéssel várt Ítéletre. 

|K orzó-Mozfj 
Telefon: 624. 

Ma premier! 
A fegojabh amerikai víg-
játék. Végnélküli nevelő-
orkán 

s t a n é s p a n 

IS Ml balkezes 
Azonkívül: Világvárosi 2 
színpadi varieUemüsor I 

ARTISTAPARADfi! 
1. Iloodtcár" és C'.o, az élő 

rongybaba. 
2. Rámenős, a hindu vt-

lágesoda. 
Fél 4, léi 6 és fél 8 érakor. 

akadályokkal tnduitak a terv-
nek, ezeket az akadályokai 
elhárították és az első hal 
hónapban f őz lek . 

A Ierv az első két hónap-
ra naponta 180-200 pár ter-
melését irta elő. Az üzem 
nyersanyaghiány miatt au-
gusztus első feléhen úgyszól-
ván állt. A hónap utolsó he-
tében indulhattak csak, de 
ennek ellenére augusztusi 
átlag nap: 140 pár. Szeptem-
berre már elérték az egész 
félévre előirányzott átlagot, a 
230 párt. Októberre rekord-
magasságúra szökkent a gra-
fikon: napi 304 pár futott ki. 
Novemberre 280 párat ter-
mellek és igy csaknem tel-
jes egészében behozták a 
nyersanyaghiány okozta ké-
sést. 

A 130 perc alatt készülő li-
puscipő ennek ellenére mi-
nőségben, tdállitáshan kifo-
gástalan. A mi tip.useipőin-
ket minden munkástársunk 
nyugodtan felveheti — mond-
ja az egyik munkásHŐ* 

A novemberi viszonylagos 
visszaesést az okozta, hogy 
a gyárat részlicn le kelleti ál-
lítani, mert az exportterme-
lésre készültek fel. Uj min-
ták, ui termelési módszerek 
kidolgozása némileg hátrál-
tatta a. nagy lendületet, Azod-
digi 130 perc helyett 246 perc! 
alalt készül az angol miss- j 
eknek szánt cipő. Olyan ki-' 
vitelben, olvan minőségben, 
hogy Angliának eláll szeme-
szája. 

Az átállítás után újra a ré-
gi lendülettel termel az üzem. 
Minden terem zsúfolt, mun-
kások egymás hegy én-hálán. 
Szakszervezeti engedéllyel 
napi 11 órát dolgoznák" a 
munkások. 

Az induló második tervfél-
évben havi 6500 pár termelé-

sét vállaltuk — mondja a 
tervmegbizott. Ha a 11.000 pár 
megrendelt angol exportcipő 
kifut, kétharmadrészben tí-
pust, egy harmadrészben ex-
portcipőt gyártunk majd. 

Az üzem eddigi eredménye 
minden osztályon található 
rohammunkásoknak köszön-
hető— mondják innen is, on-
nan is. Nagy István, Bozóki 
Ferenc, Liszfekán György, 
Pálfalvi Mátyás, Saórád And-
rás elvtársak különösen ki-
tűnnek a munkáiban. 

A tárgyilagos szemlélő hoz-
zátehet? azonban azt is, hogy 
a normarendszer bevezetése 
jelentősen hozzásegített a jó 
eredményhez. Az uj kollek-
tív szerződés általában bér-
emelkedést hozott, csak a be-
sorolásokkal vplt kisebb-na-
gyobb haj. De segítünk, ja-
vilunk rajta — erősködik 
Tóth elvtárs. 

Az üzemet végignézte Vaj-
da elvtárs, a Tervhivatal ré-
széről — dicsekszik az egyik 
osztályvezető. Nem talált 
semmj hibát, sőt nagyon meg-
elégedeittnek látszott. 

Nem is lehet hiba — mond-
ja a cvikkológép mellett dol-
gozó öreg munkás. Kommu-
n is iák, szociáldemokraták 

•dolgoznak ilt, azok pedig 
csak előmozdíthatják a há-
roméves tervet. 

Ebben maradunk. 

Takarmányrépa — mán 
zöldfejü fehér tabarmány-

eukor kg-kén! 17-61? 
teljes garanciával 

ÁKOS magkereskedés 
SZEGED. KISS-UTCA 

Nem kö vetkezei es 
a Szegedi Népszava politi-
kai magatartása. VezetÖlie? 
lyen hozza Marosán György 
elvtárs valóban történelmi 
jelentőségű beszédét, amely 
leszámolást jelent a kétarcú 
pártpolitikával, az amerikai 
imperializmus kommunista-
ellenes magyarországi ágen-
seivel, röviden a szociálde-
mokrata jobboldallal, ugyan 
ekkor helyt ad a jobbolda-
li s ága miatt eltávolított fe-
lelős szerkesztőnek a cél-
ból, hogy igazolja polgári 
szentimentalizmussal teli-
telt, a munkásosztálytól 
idegen, kommunistaellenes, 
a demokrácia kártevőit vé-
dő lappolitikáját. Nem tu-
dunk egyetérteni azzal, 
hogy a Szegedi Népszava 
megbízhatósági bizonyít-
ványt állit ki annak az 
egyetlen jobboldalinak, akii 
eltávolították felelős pozjé 
dójából ; még akkor sem, 
lia ezt a politikát a Szociál-
demokrata Párt itteni szer-
vezetének vezetője, Papdi 
György elvtárs fém jelzi. -E» 
ugyanannak a politikának 
cselekvő, megnyilvánulása, 
amelyet a szegedi meghu-
nyászkodott jobboldali szo-
ciáldemokraták fedezése, 
elhallgatása egészít ki egy 
kerek egésszé. Ez nem a 
marosáni vonal, amely bát-
ran halad a párl férgesének 
kirostálásával, a párt egész-
séges, marxista átgyúrás/I-
nak utján. Nem lehet meg-
elégedve ezzel a langyme-
leg opportunista politikával 
Senki, aki olyan célokat tű-
zött maga elé, mint a Szo-
ciáldemokrata Párt nagybu-
dapesti ' összvezetőségén e l 
al kotm ányozó ülései. Ugy 
véljük, a szegedi Szópí-iF 
demokrata Pártszervezel 
vezetésére is vonatkoznia 
kell ama marosán! kijelen-
tésnek, amely kemény párt-
fegyelemről, felelősségről 
szól. Vagy talán Papdi elv-
társ tulkeménynek találta 
ezt a diót? 

Fehérkenyérrel lehelézeit 
A gazdasági rendőrség meg-

figyelés alá vette a szegedi' 
péküzemeket, mert az utóbbi 
időben ismét felbukkant a. fé-
keién forgalomba hozott fehér-
kenyér. A nyomozás rövidesen 
eredménnyel járt, előállították 
G e r a Péter zárdautcai péket, 
aki nagyban foglalkozott a fe-
hérkenyér sütésével. Ot forintért 
mindén jóismerős és barát hoz-

Ülést tartott a szabadtéri játékok 
csucsbizottsága 

Csütörtökön ülést tartott a vá-
rosházán Dénes Leó elvtárs, 
polgármester elnöklésével a sze-
gedi szabadiéri Játékok csúcs-
bizoltsága. Ezen ínegDCszélték a 
szabadteri játékok megrendezé-
sével kapcsolatos legfontosabb 
kérdéseket. Már biztosnak' ve-
hető, hogy a műsorban elő-
adásra kerül a Bánk bán-és az 
Ember tragédiája, ezenkívül 
nagyszabású népi táncestet is 

lerveznek. A szegedi Nemzeti 
Szinház előreláthatóan három 
operát és három prózai müvet 
mutat be. A csúcsbizottság a 
rendezőbizottság művészeti ve-
zetőjéül Vaszy Viktort kérte fei, 
akinek prózai vonalon Both 
Béla, a budapesti Nemzeti Szín- j ellen 
ház főrendezője nyújt majd se-! szélv 

zájuthatott a csemegéhez, <to 
ala cserélni akart, az se ma-
radt fehérkenyér nélkül. Fgj 
kiló milláslisztérl szívesen adofi 
egy kiló fehérkenyeret s az igy 
nyert 30—40 dekás tiszthozam-
1x31 - süthetett bőven 5 forintos 
kenyeret. Gera felesége hordta 
ki a házaknoz a kenyeret, igy 
nem volt olyan feltűnő a feke 
tézés. A gazdasági rendőrré® 
őrizetbe vette a péket s kihall-
gatása során bűntársát is letepí 
lezte.. K n r a i László püspök 
leltei gazdálkodót a murekás-
biróság egyszer már elitélte ha» 
hónapra, inert liszttel feketé-
zett. Ugy látszik, a büntetés 
nem használt, mert tovább fe-
ketézett.. Gera péknek is szállí-
tott nullástisztot nagy tételben. 
Egyszerre négy mázsát adott ol 
4 forintos árban. Két mázsát 
már leszállított, ezt Gera fel-
sütötte, két mázsát pedtig Kur.J 
lakásán foglaltak te. Kairai ís 
őrizetbe került a ímndkcttüjfw 

a közellátás érdekét ve-
i szélyezlető bűncselekmény »sí 

gitséget. Operai vonalon Oláh .árdrágító visszaélés miatt indul 
Gusztávot, a budapesti Opera- ;eljárás. Ügyük rövidesen amwn 
háj balcttmesteret kérték fel. | kásbiróság elé kerül. 

n a a m a B n a n H B a a n n e ' : 

L A T A B A R 

6 órakor a Tiszában 
9-kor a Belváros! Moz'ban. 

2 órás szakadatlan kacagás! 
legfeb 8 0 N C E R I-nél és a Belvárosi Moziban 

F I G Y E L E M ! 
péntek este 

fél 8-as 
előadásunkat 

perenyt pant«ayig{fal 
kezdjük és vzUnet nélkül 
pergetjük. 
a következő matiné mi-
att a 

B E L V Á R O S I M O Z I B A N . 


