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[MAGYARORSZÁG 
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A kisgazdapárti Misftéth Endre 
ujjáépitési minisztert 

őrizetbevették 
Budapest legbőkezűbb bárfiuja volt a letartóztatott miniszter 
A belügyminisztérium harmadik jelentése mára várható 

A ( A n y a g - é s A r h i v a t a l v e s e i A t i s s t v i s e i ö i 
M A s s s g g s k i l v A k s a r a b a n 

(Budapest, január 15.) Budapesti 
lapjelentés szerint Mistéth Endre az 
cpitési és közmunkaügyi miniszter az 
összeesküvésben annyira kompromit-
tálva van, hogy lemondása elkerülhe-
tetlenné vált. 

Mistéth Endre kedden magához ke-
ltette minisztériuma osztályvezetőit és 
kijelentette előttük, hogy minisztersé-
géről lemond. Lemondását azzal indo-
kolta, hogy tagja volt a . felszabadulás 
előtt a Magyar Közösség szervezetnek. 
Mistéth szerint a Magyar Közösség ab-
ban az időben németellenes tevékeny-
séget fejtett ki. Kijelentette', hogy a 
felszabadulás óta több olyan dologgal 
lozíák kapcsolatba, amely ránézve 

terhelő volt és igy áz összeesküvés nyo-
mozása folyamán kénytelen volt be-
nyújtani lemondását. 

Az összeesküvésben nemcsak Mis-
téth Endre, de egész miiiísztériuní£ tany-

'nyira kompromittálva van, hogy a mi-
niszter 1;mondása már csak azért Is el-
kerülhetetlenné vált. Alig egy héttel 
ezelőtt tartóztatták le Dóczi nevü tit-
kárát, miután aktiv részese vol a föld-
alatti mozgalomnak. Dóczi letartóztatá-
sa robbantotta ki az ujjáépitési minisz-
térium politikai botrányát. Mistéth En-
dre kedden írásban jelentette be mi-
niszteri tárcájáról való lemondását. 

Miután Mistéth Endre m m képvi-
selő, a belügyminisztérium államvédelmi 
osztálya szerdán délelőtt berendelte ki-
hallgatásra. Mistéth kihallgatása ha-
marosan tisztázza azokat a botrányos 
körülményeket, melyek voltaképpen 
pénzügyi és politikai alapot adtak a 

"fasiszta összeesküvésnek. 

Mistéth bőkezű báriiu 
A földalatti összeesküvés pénzügyi 

alapjait azok a reakciós és jobboldali 
elemek adták meg, akik Mistéth Endre 
jóvoltából fantasztikus összegekhez ju-
tottak. Mistéth évi 100 millió forintos 
;«öteégvetési kerettel rendelkezett. Elő-
szobájában sz ország legsötétebb reak-
ciós elemei voltak, akik táskaszámra 
vitték el naponkint a közmunkaváltság-
>ól beszedett pénzt. 

Mistéth teljesen önállóan és i'ügget-
cnül olyan „jótékony célokra" adomá-
nyozott,' amelyek ellenkeztek az előirt 
szabályokkal s amelyek lehetetlenné 
i ették, hogy az ujjáépitési minisztérium 
100 milliójából lakásokat állítsanak 
helyre, kislakásokat, építsenek a peri-
fériákon és Budapestet újraépítsék. 

Mistéth minisztériuma fellegvára 
'volt a nem igazolt, vagy nehezen iga-
.zolt, pozícióktól eltiltott és feddésre 
Ítélt minisztériumi tisztviselőknek. A 
munkáspárti vezetés alatt álló közmun-
katanácsot, amely Magyarország leg-
képzettebb szakembereivel rendelke-
zett és amely nélkül az újjáépítést el-
képzelni teljesen lehetetlen, egészen el 
"akarta sorvasztani. 

Aktiv képviselőknek, szolgálatot tel-
jesí tő íötisztviselőknek rendelet- és tör-
vényellenesen közmunkákat adott ki az 
uijáépitési minisztérium pénzéből, csak 
az újjáépítésre nem jutott, Dr. Csonka 
fái műegyetemi tanár, aki csak a leg-
na.syobb protekcióval esett át az Iga-
zolás szűrőjén, 3,600.000 forintot kapott 
az esztergomi bazilika helyreállítására. 
Sós Aladár aktiv szolgálatot teljesítő 
miniszteri tanácsos 10,000.000 forint ösz-
szegü közmunkát kapott a Szépművé-
szeti Muzeum, a Nemzeti Muzeum és a 
Magdolna-városi elmegyógyintézet hely-
reállításához. Ácsai László kisgazdapárti 
képviselő óriási összeget- kapott a vár-

ban levő miniszterelnökségi épület 
rendbehozására. Hidas Lajos, aki1 az 
igazoló bizottság két évre eltiltott a 
mérnöki gyakorlattól, 6,500,000 forintot 
kapott Mistéth Endre jóvoltából a Pa-
latinus-bázak rendbehozatalára; 

Társadalmi botrányként hatott Mis-
téth Endre mulatozása a közelmúltban 
lezajlott, jogászbáion. A miniszter 6000 
forintot mulatott c! egy éjszaka és ba-
rátai vitték a lakására. Hasonló mula-
tozást csapot; az összeesküvés leleple-
zése előtt a Kaszanova mulatóban is. 
Mistéth Endre kihallgatása ezekre az 
ügyekfe is kiterjedt. Mis'.éthneh szá-
mot kell adnia az elherdált pénzről és 
arról, hogy miért utalt ki fantasztikus 
összegeket kimondottan jobboldali ele-
meknek, miért tette minisztériumát a 
reakciósok menhelyévé és pontosan mi-
Ve fordították a középiikezés cimép ki-
utalt. hatalmas összegeket. 

Mistéth Endre építési ó; közmunka-
ügyi miniszter, a Magyar Közösség 
egyik tagja, Szen'.iványi Domokos ré-
szérc rendelkezésre bocsátotta lakását 

és Írógépét abból a célból, hogy mint 
Szentiványi mondotta: „Az ellenállási 
mozgalom történetét" dolgozza fel. 

• A másik terhelő körülmény Mistéth 
Endrével kapcsolatban az volt, hogy 
égyik barátja értesítette arról, hogy 
Szentiványit,, a Magyar Közösségnek 
tagját Is fogják tartóztatni. A minisz-
ter Szentiványit előre értesítette erről. 

A nyomozás szálai egyébként igen 
széles körben kiterjedtek és ennek so-
rán letartóztatták Bognár István mi-
niszteri osztálytanácsost, aki- Varga Ist-
ván, az Anyag- és Arhivatal elnöke 
mellett dolgozott minisztérium terv-
gazdálkodási osztályán és akit az ál-
lamtitkár magéval vitt uj hivatalába. 

Letartóztatták még Szűcs János épí-
tészmérnököt, aki szintén az Anyag- és 
Arhivatal szolgálatában állott és Bende 
István minisztéri tanácsost, aki az épí-
tésügyi minisztériumban a tájrendezési 
osztályt vezette és Szabó Imre minisz-
teri osztálytanácsost, az Anyag- és Ár-
hivatal építőipari osztályánál; egyik 
tisztviselőjét. 

Megtisztítják a Független Kisgazdapártot 
A munkáspártok a koalíció „válsá-

gai" során több izben felhívták a Füg-
getlen Kisgazdapártot, hogy tisztítsa 
meg sorait 'az antidemokratikus, reak-
ciós elemektől, azonban a Független 
Kisgazdapárt ezt .minden esetben ugy 
igyekezett feltüntetni, mint többségi 
pozíciójának megingatására irányuló kí-
sérletet. Az események most bebizonyít-
ják, hogy a követelések valóban a de-
mokrácia és a köztársaság védelmében 
hangzottak el. 

A Független Kisgazdapárt az össze-
esküvés nyomozásának megdöbbentő 
eredményei után engedett eddigi me-
revségéből. 

Szerdán délelőtt 'rendkívül fontos 
tanácskozás folyt le Tildy Zoltán köz-
társasági elnöknél. A tanácskozáson 
résztvetfc Nagy Ferenc miniszterelnök, 
továbbá a Kisgazdapárt vezetői közül 
Kovács Béla főtitkár, Varga Béla a 
nemzetgyűlés elnöke, Balogh István ál-
lamtitkár és Oltványi Imre. Délben 
Nagy Ferenc miniszterelnöknél a pár-
tok vezérei jöttek össze értekezletre. A 
irtiggetlen. Kisgazdapárt megtisztítása 
— ez ma már mindenki elölt nyilván-
való — nem jelenthet egyebet, mint az 
Antidemokratikus, reakciós, koalíciós 
elemek felszámolását. A pártok tanács-
kozásait még ezen a héten pártközi ér-
tekezlet követi és ekkor sor kerül a 

leleplezett fasiszta összeesküvés politi-
kai konzekvenciáinak l-tárgyalására. 

Átmenetileg Nagy Ferenc 
vezeti az építésügyi 

minisztériumot 
Mistéth Endre lemondásával meg-

üresedett építésügyi tárcát valószínűleg 
Nagy Ferenc miniszterelnök veszi át 
átmenetileg. Ezzel kapcsolatosan politi-
kai körökben arról a lehetőségről is 
beszélnek, hogy a közeljövőben 'tárca-
cserét hajtanak végre a kormányban. 

A belügyminiszter holnap ujabb tá-
jékoztatót ad ki az összeesküvésről. A 
honvédelmi minisztérium katonapoliti-
kai osztályán folyó nyomozás eredmé-
nyeit külön tájékoztatóban közlik majd 
a nyilvánossággal. 

Ő H z e t b e v e t t é k 
Mis t é th Endré t 

A belügyminisztérium jelenti: Mis-
téth Endre építésügyi és k ö z m u n k a , 
ügyi minisztert a rendőrség a köz. 
társaságellenes összeesküvéssel kap. 

! cídlatosan kihal gatta és beismerő 
| vallomása alapján elrendelte azoi. 
Í nali őrizetbevételét. 

Rákosi Mátyás és Gerő E rnő 
beszámolóim az MKP központi 

vezetőségi átütésén 
(Budapest, január 15.) A Magyar 

Kommunista Párt. központi vezetősége 
'január 11-én és 12-én ülést tartott. Az 
ülés első napján Rákosi Mátyás mon-
dott beszámolót „Kül- és belpolitikai 
helyzet és a pártok feladatai" cimmel. 

Követelt.& a Horthy-rendszer vissza-
állítására összeesküvők szervezkedésé-
nek kíméletlen felgöngyölitését és azt, 
hogy a Kisgazdapárt demokratái vég-
leg leszámoljanak a párljitlqit fedezékül 
használó reakciósokkal. 

Az ülés második napján Gerő Ernő 

a hároméves államgazdasági tervről 
számolt be. A beszámolót követő vita 
során a központi vezetőség hangsúlyoz-
ta a hároméves terv alapvető jelentő-
ségét a dolgozók: élőt színvonalának fel-
emelése szempontjából. Mindkét előadó 
kiemelte, hogy a 3 éves terv megvaló-
sításának nélkülözhetetlen feltétele a 
reakciós befolyásoktól • megtisztított, 
őszintén demokratikus kormányzás. 

A központi vezetőség egyhangúlag 
elfogádta a politikai bizottságnak a két 
napirendi pontra vonatkozó javaslatát. 

Tiso a volt 5»szl3Vák állam" 
volt elnöke beismerésben van 

A s áruló horvát Pave l loset Ig 
támogat ta T iso 

(Pozsony, január 15.) Tiso József, az 
úgynevezett szlovák állam elnöke, az 
eddigi álhatatos tagadása után először 
van beismerésben. Csatlós volt hadügy-
miniszter vallomásának elmondása után 
beismerte, hogy tudott kormányának 
katonai intézkedéseiről. CsatlÓ9 ugy 
vallott, hogy minden fontos katonai do-
logról beszámolt Tisónalc és az elnök 
határozata szerint cselekedett. A keddi 
tárgyalások során Tiso azt is beismer-
te, hogy összeköttetésben állt Pave-
liccsel. a horvát árulóval, akit támoga-
tott is. 

Szabályozzák sz árucikkek 
csomagolását 

(Budapest, január 15.) Az Anyag-
os Arhivatal felhívja a kereskedők 
é "-iparotok figyelmét arra, hqgy min-
dennemű árucikk csak egyszer cso-
magolható. Tehát dobozolt vagy már 
becsomagolt áru ujabb burkolattal 
nem látható el. í 

Benyújtották Héjjal l/áa ellen 
a vadiratot 

(Budapest, január 15.) A budapesti 
népügyészséq benyújtotta vádiratát a 
budapesti népbirósághoz Héjjas Iván 
es la rsai bűnügyében. A bűnügynek 
3ő előzetes letart oktatásban lévő vád-
lottja van. A vád többszáz rendbeli 
gyilkosságról szó!. 

Budapesten tüntettek 
a házmesterek 

(Budapest, január 15.) Szerdán dél-
előtt 10 óra tájban mintegy 2000 
főből át'.ó tűntető tömeg vonult a 
parlament elé. A tüntetést a fővárosi 
házmesterek rendezték az/al a céllal, 
hogy a házmester-díjat emeljék fel. A 
főkapitányság központi ügyelétéről 
rendőröket küldöttek ki a tüntetés 
színhelyére a rend fenntartása cél-
jából. \ . • ; 

A külkereskedelmi szerződések 
biztositiák a magyar ipar 

nyersanyagszükségletét 
(Budapest, január* 15.) A magyar 

kereskedelem- és szöuetkezsiügyi mi-
nisztériumban fokozott ütemben foly-
nak az uj magyar kereskedelmi szerző-
déseket előkészítő tárgyalások. Elsősor-
ban az 1946. év végén lejárt szerződé-
seket ujitják meg, igy a szovjet-magyar 
árucsereforgalmi egyezményt. Az uj 
egyezmény, megkötésére rövidesen ma-
gyar kereskedelmi küldöttség utazik 
Moszkvába. Néhány héten belül fran-
cia-magyar vegyes bizottság ül essze 
Budapesten, hogy tárgyalásokat foly-
tasson: a francia-magyar árucssremeg-
állapodásban szereplő áruszállításokra 
vonatkozóan. A közeljövőben sor ke-
rül Belgiummal és Hollandiával való 
kereskedelmi kapcsolatok felvételére. 
A lengyel kormány értesítését várja a 
kereskedelmi kormányzat arra vonat-
kozólag, hogy lengyel-magyar vegyes 
bizottság vizsgálja meg a két ország 
közti árucsere forgalomban' eddig elért 
eredményeket és tárgyalásokat fo'y-
tasson az ujabb áruszállításokról. 

A magyar külkereskedelmet Rónai 
Sándor elvtárs kereskedelem- és szö-
vetkezetügyi miniszter az ország gazda-
sági szempontjainak figyelem bevételé-
vel ugy irányítja, hogy a már negkö-
tött és rövidesen megkötésre kerülő 
kereskedelmi szerződések biztosi* sák 
iparunk nyersanyaggal való ellátását. 
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jesiteni a kötelességét és nem nyújt 
ebben segítséget a Gőzellátásnak. 

A közellátási minisztérium értesi-

Szeged nagyon elmaradt 
a beszolgáltatással 

Január 31. ulán s ú l y o s bírságot űzetnek, ohih elmulasztották 
beszolgáltatási kötelezettségüket — Politikai párt a jövőben 

ne loglalkozzék áruelosztással 

(Szeged, január 15.) A szokásos 
szerdai közellátási értekezleten a vá-
rosházán Simon József tanácsnok szá 
mólt be a budapesti közellátási érte-
kezhet eredményéről, ahol dr. pá l fy 
G y ö r g y főispánnal együtt vettek 
részt. Budapesten a legszigorúbb uta-
sítást kapták a beszolgáltatás! köte-
lezettség végrehajtására. A beszolgál-
tatás végső határidejét január 31-ben 
állapították meg. Ezen a napon le-
zárják a gazdalapokaí és súlyos bir. 
ságot rónak ki azokra, akik addig ga_ 
bonaféléből legalább 90 százalék, 
burgonyából 80 százalék, olajosmag-
vakból pedig 70 százalék erejéig nem 
tettek eleget beszolgáltatási kötele, 
zettségüknek. Ezzel kapcsolatban fel-
hívják a gazdák f igyelmét, hogy aki-
nek valamelyik beszolgáltatandó ter-
ményből kevesebb termett, azt meg-
válthatja másfajta terménnyel is a 
megállapított 'átszámítási kulcs sze-
rint. I gy például száz kiló olajos mag 
helyett elfogadnak 142 kiló gabonát, 
vagy pedig 10 kiló burgonya helyett 
e g y kiló hizott sertést. Ugyancsak 
beszolgáltathatnak főzelékféléket is. 

íiése alapján egyébként még január-
ban 810 mázsa só érkezik Szegedre. 
Ezt 1 forint 84 fil léres kötöttforgalmi 
áron 50 dekás fejadagonkifit osztják 
szót a lakosságnak. Ezenkívül még 
50 mázsa só érkezik a gazdák részére. 
Minden vágott sertés után ugyanis 
3 kiló sót adnak az ezzel kapcsola-
tos beszolgáltatási kötelezettség tel-
jesítése után. i 

A telefon a jövőben nem lesz fényűzés, 
állapította meg Gerő Ernő 

Ujabb automata telefonközpontot helyeztek üzci 
Budapesten 

i b e 

(Budapest, január 15.) A háború so-
rán tönkrement és kiégett Lipót gépi 
kapcsolású távbeszélő központ újjáépí-
tését a posta s a Standard Villamos-
sági Rt. dolgozói vállvetett munkával 
befejezlek és a központot szerdán dél-
ben Gerő Ernő közlekedésügyi minisz-
ter jelenlétében átadták a forgalomnak, nizálni 
Az üdvözlésekre válaszolva Gerő Ernő | 

közlekedésügyi miniszter a távközlés 
magyarországi jelentőségéről beszélt. 
Megállapította, hogy a jövőben a táv-
beszélésnek nem szabad fényűzésnek 
maradnia, hanem a dolgozók állandó 
életszükségletéhez kell tartoznia. Ehhez 
egész távbeszélőrendszerünket moder-

kell. 

Champeíier de R i b e s 

a b a n d a köztársasági tanács elnöke 

Éles harc volt a hét köztársasági elnökjelölt között 

Bobkávéval 
készült éd«s 1 t j P O «%.-
egyedárusítása. — TejesxavénaXj 
kávékrémnek egyaránt, alkalmas, 

i Plántát Sámson, hársfateák e& 
i t e a k i v o n a i o l í kizárólag W 

szonteladóknak legolcsóbban 

SZERED Al-nál, 
Cserzy M.-utca 3, és Kárász-u, lk. . 

zík Ibsen: Peer Gynt cimü drámája.. 
Kétségtelenül érdeklődésre tarthat szá-.. 
mot, hogy egy ilyen hatalmas alkotás-
ból kiragadott jelenetet elő lehet-e ugy 
adni, hogy a közönség közel kerüljön 
ahhoz a drámához, amit a szerző a ké-
pek és felvonások sorozatán épiteí- fel. 
Azt hisszük, a két nagy művész meg-
oldja ezt a feladatot. 

Tersánszky J. Jenő előadása és He?., 
nádi Lajos klasszikus zongorajátéka a 
Szabad Nép müvészestjét a legmágáv. 
sabb élmények sorába emelik 

és. 

de 

Rí5est választották meg. 
A beszolgáltatások terén egyébként A szenátus helyébe lépő köztársa-

a i , „ „ „ v ihe t törvén vb-rt/vsák* köriil s a g i elnöknek megvalasztasa korul eles a huszonhét tcuvcnyhatosag kozul h a r c f o l y t A v á l a s z t á s c s a k a, harma-
Szeged a tizenketleduc helyen aíl, menetben dőlt el. Az egymással 
mert csak 54 százalékban tett eleget j agmmmmmmmmt 

ennek a kötelezettségének. Feítétlnül 
szükséges azonban az ország gazda-
sági érdekei szempontjából, de a pa-
rasztság iparcikkel való ellátása ér-
dekében is, hogy a még hátralévő 44 
százalékot is január végére beszol-
gáltassák. 

(Páris, január 15.) A francia köztár- ízembenáMó két jelölt: Champelier 
E-asági tanács elnökévé Champetier de Ribes, a népi köztársasági mozgalom 

jelöltje és Maranne, a kommunisták je-
löltje egyformán 129 szavazatot kapott. 
Champetier de Ribes annak köszönhet-
te elnökké nyilvánítását, mert ő az. idő-
sebb. 

Élénk váltát váltott ki a sókérdés 
az értekezleten.' A Délmagyarország-
ban leleplezett kisgazdapárti sóosz-
fással kapcsolatban Székely László 
elvtárs, a DIKSz főtitkára azt a ja-
vaslatot terjesztette elő, hogy » jövő-
ben politikai párt ne foglalkozzék 
cikkek, különösen közszükségleti cik-
kek szétosztásával, mert ez minden-
képpen csak zavarra és félreértésre 
ad okot. A kereskedelem feladata 
tehát, hogy minél lelkiismeretesebben 
teljesítse kötelességét. 

Az értekezlet általános helyesléssel 
fogadta ezt a felszólalást. Kiss Mi-
hály elvtárs, szakszervezeti megbízott 
ezzel kapcsolatban azt javasolta, hogy 
minden nagykereskedőtől vonják meg 
Ipar-igazolványát, aki a szétosztások, 
kai kapcsolatban nem hajlandók tel. 

Kitüntetik a legjobb dolgosókat 
és üzemi bizottsági tagokat 
A munkáskíinnteté?ebnél nem tesznek különbséget 

fizikai és értelmiségi dolgozó között 
becsesebbé az elismerést. A legfonto-
sabb ujitás a múlttal szemben az, hogy 
külön elismerésben részesülnek a leg-
jobban működő üzemi bizottsági tagok. 
További, fontos ujitás a< munkáskitün-
téléseknél még az is a múlttal szem-
ben, hogy fizikai és értelmiségi dolgo-
zók között nincs különbségtétel, egyéni 
munkájuk megbecsülése; alapján mind-
két kategória dolgozói javaslatba hoz-
hatók. 

(Budapest, január, 15.) Bán Antal 
iparügyi miniszter leiratot intézett a 
szakszervezeti tanácshoz és a munkál-
tatói érdekképviseletekhez, amelyben 
közli, hogy az iparvállalatok legjobb 
dolgozóit és a legjobban működő üzemi 
bizottsági tagokat elismerésével szándé-
kozik kitüntetni. A leiratból kitűnően 
ezúttal mintegy 900 dolgozó részesül 
legjobb teljesítménye alapján felső el-
ismerésben és ez az országos viszony-
latban aránylag kis szám teszi majd 

Szélhámos ultevélhijáwók 
A külügyminisztérium figyelmeztető felhívást 

b o c s ó j l o ü ki 

Uj egyetemi tanár 
a szegedi egyetemen 

(Budapest, január 15.) A vallás-
közoktatásügyi miniszternek a minisz-
terelnökség utján fett előterjesztésére 
a köztársaság elnöke dr. Szabó Zoltán 
egyetemi rendkívüli tanárt a szegedi, 
tudományegyetem matematikai és ter-
mészettudományi karán az fizika-ké-
miai tanszékére egyetemi nyilvános 
rendes tanárrá kinevezte. 

Borjúhús kivételével 
mindenféle hus klszolgálhatá 

vendéglőkben 
(Budapest,, január 15.) A közeli ik 

iásügyi miniszfer az egyes húsételé k. 
korlátozásától még érvényben v ; i í 
rendeleteket hatálytalanította. Ezután 
tehát ugy a sertéshúsból, mint 
különböző konzervluisból készült éte-
lek korlátozás nélkül szolgáltathatók, 
f e l a vendéglái'.óiparj üzentekbe r, 
Borjúhúst azért nem lehet a j övő tea . 
sem felszolgálni, minthogy ennek le-
vágását miniszteri rendelet tiltja, a 
kényszervágott állatok busát pedig i 
kórházak rendelkezésére toesájtják. 

Premier ma! Csak 4 napig! 
Csütörtöktől vasárnapig. 

Ké t s iáget i í l f l i egy műsorban 

NÉPEK 
ÍTÉLŐSZÉKE 

(A nürnbergi per) ' 
A német háborús bűnösök elítélésé-

ről készült eredeti helyszíni fcl-
' vételek-

Szépség ünnepe 1946 
Elejétől végig magyarul beszélő sAí-
ncs film-remek, amely kiállításban 
és színeiben még a tavaly megjelent 
1915-ös Szépség ünnepe c. filmet is 

felülmúlja. 

Azonkívül: 

a l e g f r i s ebb M A F I R T krónika 
cs F R A N C I A H I R A D Ó . 

Előadások kezdete: 3, 5 és 7 órater 

(Budapest, január 15.) A külügymi-
nisztériumnak tudomására jutott, hogy 
lelkiismeretlen ikdjérók suttogó propa-
ganda utján azt a hírt terjesztik, hogy 
a szövetséges ellenőrző bizottságtól uta-
zási engedélyt soronkivüi tudnak sze-
rezni, de minthogy nekik a soronkivüü 
elintézésért több helyen súlyos össze-
geket kell fizetni, ilyen gnegbizatások 
lébonyolitására többezer forintot igé-
nyelnek. 

A külügyminisztérium útlevél-osztá-
lya ezeknek az erkölcstelen üzelmek-
nek megakadályozására felhívja az ér-
dekellek figyelmét arra, hogy az uta-
zási engedélyek kiadásánál a szövetsé-

ges ellenőrző bizottság semmiféle m 
gánközbenjárást el nem fogad és ilyen 
irányú előterjesztéseket csakis a kül-
ügyminisztérium ' utievélosztáiyától vesz 
át. Viszont az utlevéloáztály által be-
nyujott kérelmeket 12—14 napon; belül 
minden közbenjárás nélkül elintézi. A 
kérvények gyors elintézésének előfelté-
tele, hogy a szükséges kellékekkel fel 
'legyen: szerelve. Az utlcvélosztályr.ál 
beadott kérvény dija 50—309 forint, 
amit okmánybélyegben kell leróni. A 
lccrvényüriapato dija szeiftélyenkint öt 
forint. A szövetséges ellenőrző bizott-
ság az utazási engedélyért semmiféle 
illetéket nem szed. 

Ady' 
a 

f-, JézscI Altiia-versek 
Szabad Nép irodalmi és müvészesí 

műsorén 
Gobbi Hilda és Várhonyi Zoltán Ibsen: Peer-Gyntjéből 

adnak elő 

(Szeged, január 15.) A Szabad Nép 
szombat esti irodalmi és müvészestje 
iránt egyre szélesebb körökben nyilvá-
nul meg az érdeklődés. A kivételes mű-
vészi esemény megmozgatta Szeged 
egész társadalmát. A magyar költészet 
két olyan hatalmas alakjának, mint 
Ady Endre és József Attila a verseit a 
szegedi irodalomkedvelő közönség első 
izben: hallja a magyar előadók élgár-
dájában is a legjobbak • közölt- álló 
Gobbi Hildától és Várkonyi Zoltántól. 
Gobbi Hilda a Budapesti Nemzeti Szín-
ház művésznője képességeivel már te 

néhány éve kivívta az őt megillető he-
lyet a magyar előadóművészek legjobb-
jai között. Várkonyi Zoltán jelenleg a 
budapesti Művész Színház igazgatója. 
Színészi alakításaival, a versek inter-
pretálásával európai viszonylatban is 
elismert nevet szerzett magának. 

Szombat este a maig-yar színművé-
szet legkiválóbb képviselői fogják elő-
adásukkal gyönyörködtetni Ady és Jó-
zsef Attila költészetéhez közelebb vin-
ni a hallgatóságukat. 

A világirodalom . leghíresebb, leg-
többször játszott alkotásai közé tartc-

Helyreállítók a m a g y a r - j u g o s z l i i 
kereskedelmi kapcsolatok 

(Budapest, január 15.) Bán Ant i i 
iparügyi miniszter szerdán este be-
szélgetést folytatott a magyar rádió, 
egyik munkatársával. A beszélgetés 
:orá;u a miniszter hangsúlyozta, hogy 

j magyar és jugoszláv részről már rt-, 
gen felmerült az. a kívánság, hogv 
két ország közös érdekében a keres-, 
kedelmi kapcsolatokat helyre keji áh-
liían:. A továbbiak során Bán minisz-
ter rámutatott arra, hogy a tárgyaló-
felek barátságos tyeillitottsága követ, 
kezéében a szerződést elég' rövid id 
alatt kötötték meg. Annak egyik 
az is, hogy a két ország gazdasági 
szerkezete 'kiegészíti egymást. 

A szerződés rugalmas jellegű ita há-
rom hónaponkint vegyes bizottság üi 
majd össze, amely felállítja a követ-
kező három hónap részletes program-
ját és leszögezi a szállítási határidőt. A, 
szerződés az árakat r.em rögzíti le. űr.-, 
nem a megállapodást, az érdekeli expor-
tőrökre és importőrökre bizza. A jövő-
ben csak klíringben megállapított tize-, 
tésekre kerül sor. Az árak tekintetében 
a világpiaci arak az irányadók. 

Az öt évre szóló külkereskedelme 
együttműködés terve mintegy 2000 mil-
lió dolláros keretet jelent. E nagy terv 
részleteit a közeli napokban tárgyal-
juk le, amikor Budapestre érkezik a 
jugoszláv delegáció. Ez a terv nagy-
vonalakban annyit jelent, hogy a ma-
gyar ipar termékeit, erőtelepeit, gyári-, 
berendezéseket, közlekedési eszközöket, 
továbbá elektromos és rádióipari gyárt.' 
mányokat szállítunk jugoszláv7 ércek-
ért, fémekért, fáért, vegyiipari nyers-
anyagokért és 'egyéb anyagért. Ez v 
megállapodás jó adtaimat nyújt a ma-
gyar ipar fejlődésének. 

Fizess elő 

a Bé lmagyaro r szég ra 
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Í R E K 
NAPIREND 

CSÜTÖRTÖK, január 16. 
Nemzeti Színház:. Este 7 órakor: Ba-

jazzók. A fából faragott királyfi, 
Széchenyi Filmszínház: 3, 5 ás 7 óra-

kor. Népeki ítélőszéke. Az ifjúság ünne-
pe. Végig magyarul beszélő szines film. 

Belvárosi Mozi; Fél 4, negyed C és 
7 órakor: Falurossza. 

Korzó Mozi: Fél 4, negyed 6 Cs 7 
órakor: Magdolna. 

Muzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár: Nyitva 9-től este 

? óráig. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva- 8-tól 

este 7 óráig. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTARAK: 

Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 
59, Franki József Szent György-tér 6, 
Juszt Frigyes Petőfi Sánclor-sugárut 41, 
Temesváry József Klauzál-tér 9. 

—oOo— 

Időjárásjekntés. Várható időjá-
rás. csütörtök estig: Mérsékelt szel, 
változó felhőzet, sokfelé köd, helyen-
ként kisebb futóeső vagy havazáis, éj-
szakai fagy. A nappali hőmérséklet 
olvadáspont körüli. 

— Ma, csütörtökön délelőtt 10 óra. 
kar a város közigazgatási bizottsága 
ülést tart. Utána a fegyelmi választ-
mány ülésezik. i 

— A polgármester budapesti utja; 
Dénes Leó elvtárs polgármester ma 
Budapestre utazik Róna Béla elvtárs 
pénzügyi tanácsnokkal és Csányi Fe-
renc főmérnökkel. Budapesten külö-
nösen a hid és a közmunkák ügyében 
tárgyalnak majd az illetékesekkel. A 
hidkölcsönre vonatkozóan a pénzügy-
minisztériummal és a Nemzeti Bank-
kal folytatnak megbeszélést. Felkere-
sik ezenkívül a Gazdasági Főtanácsot 
ís. Előrelát hatóan még csütörtökön 
este visszaérkeznek Szegedre. 

— Ipartestületi hír. Alapszabályaink 
értelmében azokról a tagokról, akik 
tanácskozási joggal nem rendelkez-
nek, kimutatást kell készítenünk. Fel-
kérjük azon tagjainkat, akik időköz-
ben visszanyerték szavazati jogukat, 
•igazolási irataikkal az Ipartestületben 
jelentkezzenek. Az elnökség. 

— Fát és burgonyát kapnak a vá. 
fostól az újszeged! kendergyár do1-
gozói. Az uj szegedi kenderfonógyár 
munkásai nevében szerdán délelőtt 
SaHai Feréncné elvtársnő felkereste 
Dénes Leó elvtárs polgármestert, 
hogy fakiutalást szerezzen agyár "dol-
gozói részére. A polgármester eleget 
tett . a jogos kérésnek és 150 mázsa 
fát utalt lei erre, a célra. A gyárüzem 
élelmezési nehézségekkel kiizdő böl-
csődéje számára egy mázsa burgonya-
kiutalást adott és egyben megígérte, 
hogy amint ujabb szállítmány érke-
zik, még utal ki az üzemek dolgozói 
részére. 

— Ideiglenesen beszüntették a Bé_ 
késcsaba felé reggel induló, vonat-
járatot. A szegedi üzlet vezetőség 
szénhiányra való tekintettel kényte-
len volt a Békéscsaba felé reggel fél 
7-kor induló személyvonatjáratot be-
szüntetni. Igy Békéscsaba felé ezen-
túl csak napjában egyszer, l-l óra 57 
perckor indul vonat. Ez a vonat bo-
nyolítja to a forgalmat Hódmezővá-
sárhely, Szentes felé is. Szentes felé 
ezenkívül lehet még utazni a reggel 
8 óra 50 perckor- Kiskunfélegyháza 
felé induló vonattal is. 

~ Nem azonos. Gyöngyi István, 
Fodor telep, Igiói-utca 8. szám alatti 
lakos" annak megállapítását kéri, hogy 
nem azonos azzal a Gyöngyi István-
nal, akiit lopásért letartóztattak. 

x Műsoros teadélutánt rendez az 
MKP Belváros I. szervezete vasárnap, 
19-én délután 5 órai kezdettel a Ber-
zsenyi-utca 2. sz. alatti székházában. 
Mindenkit szívesen lát a vezetőség. 

Szerdán kezdődött Csehó Antal voit pékmester 
igazolási fellebbezési tárgyalása 
Hetven tanul hallgat ki a népbíróság 

(Szeged, január 15.) Mint ismeretes, 
Csehó Antal pékmestert az igazoló bi-
zottság annakidején örökre eltiltotta 
iparjoga gyakorlásától, mert alkalma-
zottait kiuzsorázta, egészségtelen, pisz-
kos műhelyben dolgoztatta azokat, a 
mestervizsgáknál is elfogultan) járt ei, 
hogy minél kevesebb komkurrens mű-
ködjön Szegeden, a zsidó pékeket a fa-
kiutalásoknál megrövidítette s általában 
jobboldali és népeilenes magatartást 
tanúsított. Az igazolási tárgyaláson is 
tömegkihallgatás folyt, mint a ncpbi-
róság fellebbviteli tanácsa előtt. A Ré-

pás-tanács 70 tanú kihallgatását ren-
delte el. Élénk érdeklődés kísérte a 
szerdai tárgyalás menetét, ahol java-
részt a védelem tanúi vonultak fel, 
akik a terhelő körülmények firtatása 
közben elvesztették emlékezőtehetségü-
ket, ezzel szemben, ha a bizonyítás 
anyagához nem tartozó, de a tanuk sze-
rint Csehó javát szolgáló adatokról be-
széltek, bőbeszédüségük nem ismert ha-
tárt. A csütörtöki és pénteki tárgyalá-
son kerül sor volt munkásai, vagyis a 
vád tanúinak kihallgatására 

Sorsúi senki el nem kerülheti 

Ujabb döntő bizonyítékok 
Pataki Dezső, a hírhedt nyilasfogorvos 

e l l e n 
(Szeged, január 15.) A szegedi nyi-

lasmozgalom egyik közismert exponen-
se volt dr. Pataki Dezső szegedi fogor-
vos, akit a mult év tavaszán a szegedi 
népbiróság csupán egyévi börtönbün-
tetésre ítélt, mert a vád ugy a nyilas, 
mint MONE-tagságában a „tevékeny-
séget" nem tudta kellőképpen bizonyí-
tani. Közludomásu tény, hogy Pa'aki 
a külföldön állitólag elhunyt hírhedt 
Meskó orvostábornok jobbkeze volt. A 
főtárgyaláson természetesen mindent a 
távollevő feletteseire igyekezett hárí-
tani. Mint a Délmagyarország munka-
társa értesült, a népügyészen kivül a 
közvélemény se nyugodott bele az egy-
éves büntetésbe és magánakció indult 
Pataki felderítetlen bü n la,j sí romának 
összeállítására. Igy többek közt sike-
rült Patakinak azt az eredeti beadvá-
nyát megszerezni, amit. az orvoskamara 
választmányához nyújtott be Pataki 
1943 március 18-án, melyben a kamarai 
tisztségek betöltésére a MONE-tagok 
beválasztását név szerint javasolja. 
Ugyanakkor indítványozta dr Csillén/ 
András „MONE-bojtárs" örökös felső-

házi taggá való kineveztetését, mert 
„eddig egyetlen orvospolitikusunk sem 
jutott örökös felsőházi tagsághoz és dr. 
Csiltéry András olyan érdemeket szer-
zett ugy az orvosi, mint a jobboldali 
politikában, mindemképpen méltó erre 
a tisztségre s a MONE-nak kötelessége, 
hogy ezen tisztség adományozása érde-
kében megfelelő mozgalmat indítson." 

A magánnyomozás további eredmé-
nyekre is vezetett.. Megkerültek azok 
az írások, amelyek bizonyítják, hogy a 
MONE kompromittáló iratait hol he-
lyezte el Pataki Dezső, és dicstelen me-
nekülése előtt azok egyrészét feleség© 
utján hogyan próbálta megsemmisíteni. 
A magánnyomozók természetesen, to-
vább folytatják adatgyűjtésüket, ettől 
függetlenül azonban az uj bizonyítékok 
alapján a zöldinges fogorvos rövidesen 
ismét a népügyészség elé kerül s mi-
előtt a Boglutz-tanácstól és dr. Sár-
kány László bírótól megtisztított NOT 
elé kerülne fellebbezése, gondoskodás 
történik az egész bünlajstrom feltárá-
sáról. 

Pinteken Szabd Olga tart 
előadást a szegedi kommunis ta 

nősk t l v a e l ő t t 
(Szeged, január 15.) Nagyszeged 

kommunista asszonyai pénteken dél-
után 5 órakor nagygyűlésre ülnek 
össze a Kálvin-téri pártházban. A 
nagyszabású nőaktiva-gyülésen, a tö-
mcgszervezetek összes elvtársnői kö-
telesek pontosan megjelenni. Külpu 
jelentőséget ad a gyűlésnek, hogy 
annak illusztris előadója Szabó Olga 
elvtársnő, az országos központ tagja 
lesz. Szabó Olga beszámolója elé 
nagy érdeklődéssel tekint Szeged 
minden kommunista asszonya. 

— Az Ujságiróotthon hirel. Január 
17-én, pénteken délután 3 órakor a 
Szegedi Újságírók és Művészek Ott-
honának választmánya ülést tart; -*•, 
Január 18-án, szombaton este S óra-
kor klubvacsora. A menza vezetősége 
ezúton értesiti a t. tagokat, hogy az 
Otthon bitfféje megnyílt. 

— Nyugalmazott csendörök, ha ta. 
lálkoznak.... 1946. szeptember 22-én 
a szegedi piarista gimnázium udva-
rára többen összegyűltek, hogy meg. 
hallgassák Czapik érsek beszédét. A 
hallgatóság soraiban ott volt Virágh 
György nV. csendőrfőtörzsőrmester, 
aki a gyűlés megkezdése előtt a kö-
rülötte állóknak a vádiirat szerint azt 
mondta: xaz angol zónában a csend-
őrök felfegyverkezve'várják hazajöve-
telüket és akkor majd jobb lesz a 
maguk sorsa?.- Ezért a kijelentésért 
szerdán vonta felelősségre az ötös-
tanács. A kihallgatott tanuk: ny. 
csendőrtiszthelyettes, ny. csendőr-
törzsőrmester és egy B-iiístás szám-
vevőségi tisztviselő vallomása után az 
ötöstanács Virágh György ny. csend-
őrfőtörzsőrmestert Bizonyitiqkoik' hi-
ányában jogerősen felmentette. 

— A korcsmárosok január 17-én 
délután 4 órakor tisztújító közgyű-
lést tartanak a Lechner-téri székház-
ban es adóügyi tárgyalást. 

— Kilenc hely megüresedett a Nem-
zeti Segély bölcsődéjében. A Nemzeti 
Segély (Dózsa György-utca 8.) ez-
úton hívja fel a szegénysorsu több-
gyermekes munkáscsaládok figyel-
mét. hogy bölcsődénkben 5, nap 
közi-otthonunkban 9 hely megürese-
dett. Felvehetők a bölcsődébe 6 hó-
naptól 2 évig, a napközi-otthonba 
pedig 2 évtől 6 évig1. A gyermekeknek 
fűlött szobákat, napi bőséges ellátást 
és szakszerű gondozást biztosítunk. 
Nyitás reggel fél 7-kor, zárás délután 
l ö órákor. A Nemzeti Segély vezető-
sége. 

— »Nagyvilág« címmel jelent meg 
Budapesten a Magyar—Francia Tár-
saság, folyóiratának első idei száma. 
Ez az első magyar újság, amely vt 
nagy Világlapokhoz hasonló alakban 
es kiállításban jelenik meg. Szerkesz-
tőként Gerebélyes László jegyzi a la-
pot, kiadója pedig Cserépfalvi imre. 
A » irodalmi, művészeti és tudomá-
nvos világ kérdéseivel a legkitűnőbb 
írók foglalkoznak, nívós, komoly cik-
kekben, tanulmányokban. Igen érde-
kes Barabás Tibornak, a könyvnapok 
ajka,mával itt tartózkodó írónak »Sze-
gedi napló* cünü cikke, amelyben 
Szeged életéből mutat be pillanatfel-
vételeket. Az újjászületett, demokra-
tikus Jugoszlávia irodalmából ügye-
sen összeválogatott szemelvényeket 
mutat be a lap kitűnő műfordítók: 
fóliáiból. Claude Roy riportja ismer-
teti: Stő(.kitolni életét, Raymond Las 
Vergnasnak pedig az angol irodalom 
nagyjaival való érdekes beszélgetését 
közli. Bóka László regényrészlete, 
Füst Milán elbeszélése, Kassák Lajos 
vallomása és Zelk Zoltán vers© teszi 
színessé a »Nagyyilág« első idei szá-
mát. Apró cikkek ismertetik a Szov-
jetunió, Franciaország, Anglia, Ame-
rika életét, ezenkívül számos egyéb 
figyelemreméltó tudományos és mű-
vészeti cikk, valamint könyvismerte-
tések egészítik ki ezt a világvíszony-
latban is komoly jelentőségű fiatal 
folyóiratot, 

Fígy elem! Figyelem ! 

A film hosszúsága miatt 
előadásainkat 

3, 5, 7 órakor 
kezdjük. 

MAFIRT 
Széchenyi-filmszínház 

„ D é l m a g y a r o i s z á 9 " - s a i l é n 8 p o k 
a F e l s ö v a r o s b a n 

Az elmúlt vasárnap a Mór a városban 
tartott sajtónap sikerén felbuzdulva, a 
Délmagyarország iailturgárdája a vúro3 
többi részein is előadást rendez. Mű-
sorral egybekötött „Délmagyarország-
sajtónapot" tart a felsővárosi pártszer-
vezet a következő helyeken: 

Január 17-én pénteken est a 5 óra-
kor özv. Kuk Lászlóné vendéglőjében. 
Brüsszeli-körút 32. szám. 

Január 22-én, szerdán Vásárhelyi-
sugétuíi Postásotthonban. Közreműkö-
dik a Délmagyarország' kulturgárdája 
Előadó: Komócsin Zoltáni elvtárs. Min-
denkin szívesen, lét a felsővárosi Kom-
munista Párt vezetősége. 

Elfogadták az igazságügyi 
és belügyi fáica költségvetését 

(Budapest, januáir 15.) Szerdán a 
pénzügyi és igazságügyi bizottság 
tárgyalta Budapesten az igazságügyi 
tárca költségvetését Ri?s István igaz-
ságügiymiiniszter és Rácz Jenő pénz-
ügyminiszter jelenlétében. 

Ugyancsak ekkor tárgyalták a bel-
ügyi tárca költség/vetését is. Ezen 
Zöld Sándor elvtárs, a Magyar Kom-
munista Párt nagyszegedi pártbizott-
ságának titkára ismertette a tárca 
költségvetését. A bizottság Acsay 
László, Mód Aladár elvtárs és Z. 
Nagy Fierenc felszólalása, valamint 
Fischer József miniszteri osztályfő-
nök válasza után elfogadta a belügyi 
tárca költségvetését. 

— Jól sikerült az MKP Belváros 
II. pártszervezet vasárnapi kulturdél. 
titánja. A siker részesei Pártos Erzsi, 
a Nemzeti Színház tagja, aki Mozart 
E-moll szonátáját adta elő Halász 
Kálmán zongorakisérefével, Varga Já-
nos, Buday Sándor és Stokz dalokat 
énekelt, Fejes Imre: Becsüld a mun-
kát c. költeményét Fejes Paula tolmá-
csolta hatásosan, Csikósné magyar, 
Mátyás Erzsébet palóc nótákkal szó 
rakoztatta a közönséget, Witteisz 
írén akrobatikus táncával aratott 
megérdemelt sikert, Fejes Imre és a 
kuKurgárda műsorszámai egészítették 
ki' a műsort. A sikerből kivette részét 
a Postás-zenekar is. 

x A Szegedi Altalános Munkás Dal-
egylet felszólítja a tagjait, hogy ja-
nuár 17-én a próbán feltétlenül je-
lenjenek meg. Vezetőség, 

B E L V A H OSI M O Z I e-25. 

1947 január 16—19, csütörtöktől va-
sárnapig óriás műsor. 

N a g y Izabella 
a mugyrfr Rádió országoshírű csalo-
gánya, a magyar nóták közismert 
előadója személyesen fellép a szín-
padon, s KÁROLYI ÁRPÁD, a ki. 
tűnő cigányprímás és zenekara ki. 
sereiével a leggyönyörűbb magyar 
nóták egész • csokrát fogja énekelni. 

Egyidejűleg bemutatjuk a legnép-
szerűbb magyar filmet a 

F A L U R O S S Z A t 
Főszereplők: 

DAYKA, BORDY, SOMLAY. 
GREGUS, RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 

y->4, kUd és 7 órakor. 
Pénztár délelőtt 11—12 és az előadá-

sok előtt félórával. 

J 



D É L M A G Y A R O R S Z Á G 

Hogyan lesz a kacsacombbál 
száotléKot emberül is kísérlete ? 

(Szegeti, január 15.) Jómódú, 52 
éves gazda, Kuklics György cson-
grádi lalcos állt szándékos ember-
ölés bűntettének kísérlete vádjával a 
büntető törvényszék Linzer-tanácsa 

-előtt. A főtárgyaláson kiderült, hogy 
az 52 éves vádlottnak teljesen sze-
gény, de 27 éves felesége van s a 
vádlott igen furcsán' bánik az asz-
s/,oanyai. Igy 1940. november 4-én 
vendégség volt Kuklicséknáil, az asz-
szony kitűnő ebédet főzött és mikor 
a levest behozta az éhes vendégsereg-
nek, a vádlott, akiinek nyilván nejn 
ízlett a felesége főztje, letette a tá-
lat az asztal alá a macskának, a pe-
csenyéből a kácsacombot a kutyának 
adta. Az asszony nagyon elrösteltc 
magát, rászólt az urára, ebből szóvál-
tás kerekedett, majd Kuklicsué férje 
figyelmeztetése dacára kiszaladt a 
szobából. A fér j még utána kiáltott, 
ha el mer menni, lelövi, de az asz-

, szouy félelmében annál inkább futott. 
Kuklics ekkor kihozta puskáját és 
háromszor az asszony után lőtt, az-
után visszament a vendégekhez és a 
feleségére bántó megjegyzést téve kö-
zötte, hogy nem talált. A vádlott és a 
tanuk kihallgatása után a törvény-
szék elrendelte a vádlott elmeállapo-
tának a megfigyelését. 

A z u j földhözjuttatottak Nagyszeged területi nagygyűlést 
tartanak január 10-én Szegeden, délelőtt 9 érakor a Szabad Szakszervezetek 

Székházába® Kálvária-utca 10 szám alatt 
NAPIREND: 

Az UFOSz központi előadójának beszámolója. 
Beszámoló helyi munkálatokról. 
Vezetőségválasztás. 
Vita, indítványok. 

Ü T I I Ü S K 

fi n m bid»3 csak keveset ártott 
az őszi vetéseknek 

A Uknrmáay hiány eulyosan ér int i 
a gasd ika t 

(Budapest, január 15.) A legutóbbi 
hivatalos vetés jelentés közzététele óta 
eltelt 4 hetes időszak időjárása nö-
vénytermelésünkre általában elég 
kedvező volt. Az őszi vetések állása, 
általában a korai őszi vetések az 
egész országban jól megerősödve és 
megbokrosodva mentek neki a tél-
nek és igy azokban a száraz hideg 
nem okozott káirt. A késői vetések 
egyenletesen és jól keltek, azonban 
már nem tudtak megbokrosodni és 
emiatt a száraz hideget kissé meg-
sinylették. A még ki nem kelt, de 
csirában lévő vetésekben a fagy való-
színűleg kárt okozott. A vetéseket 
jelenleg 10—30 cm-es hóréteg 'borítja. 
A takarmánykészlet igen kevés. Sok 
helyen az állatok kondíciója a szűkös 
takarmányozás miatt romlott. Egyes 
vidékeken pedig a takannáuyhiánya 
miatt a gazdák kénytelenek állataik 
egy részét eladni. 

— Zöldkeresztes szolgálat Somo-
gyitckpen. A Somogyitelep V. utcai 
'óvodában Zöldkeresztes szolgálat ke-
relében iskolafogászat nyiít meg. In-
gyenes tanácsadás és kezelés kedden 
és pénteken délután 3—5 óráig. 

— Tcacslély a Magyar—Szovjet 
Művelődési" Társaságban. A Magyar 
—Szovjet Művelődési Társaság ja-
nuár 16-án, csütörtökön este 7 órakor 
zenés műsorral egybekötött ismer-
kedő teaestélyt rendez a K'ss Dávid-
palota II. emeletén lévő klubhelyisé-
gében. A teaestre 'előjegyzéseket a 
hivatalos órák alatt (délután 5—6 
'óra között) kérjük leadni a hivatalos' 
helyiségben. Felkérjük tagjainkat, 
hogy az ismerkedési íeaestélyén mi-
nél nagyobb számban vegyenek részt. 

Csütörtökön, január 16-án este 5 
órakor az Arany János-utca 2. szám 
alatt ifjúsági titkárok értekezletet tar-
tanak. i 

Csütörtökön, 16-án délután fél 5 
órakor Tápért a Kommunista Párt-
házban pártnapot tartunk. Előadó: 
Komócsin Zoltán elvtárs. 

A félbemaradt közgazdasági szemi-
nárium, melyet Nemes elvtárs veze-
tett, január 16-án, csütörtökön fél 
7 órakor továbbfolytatódik a Ber-
zsenyi-utca 2. sz. alatt. 

Rendezőgárda vezetők, összes ( fér f i ) 
gárdisták csütörtökön, 16-án délután 
fél 5 órára Kálvin-tér 6. szám alatt, 
pontosan megjelenni tartoznak. 25. 
csoport formaruhát hozza magával. 

S Z I N H A Z 0 M Ő V E S Z E T 

Cserfalvi jön 20-áu 
Telefon éretsités érkezett Cserfalvi 

Ellz hegedümüvésznőtőí, hogy bal-
esete után állapota örvendetesen ja-
vul, ugy hogy hangversenyét január 
20-án megtarthatja. 

A genfi verseny győztese boldogan 
várja a napot, amikor a szegedi kö-
zönség előtt ismét megjelenhet. Mű-
során Höndel, Bach, Debussy, Ravel, 
Paganini müveivel olyan élményt fog 
nyújtani hallgatóságának, aminőt csak 
a művészetek csúcsteljesítményei tud-
nak szerezni. • , 

S P O R T 
A SzAK-tekézők csúcsot javitot'uk. 

A tekebajr.okságofe tegnapi mérkőzése 
során a SzAK 868:786 arányban győ-
iött a Barátság ellen. A SzAK-tekézők 
868 fát ütöttek és ezzel megjavították 
á kerület csúcsot, amelyet eddig, a 
SzATE tartott 856 fával. VATT I — 
VATT III. 633:532. 

A VASE alakuló közgyűlése. A Vá-
rosi Alkalmazottak Sport Egyesülete 
vasárnap "délelőtt 9 órakor tartja ala-
kuló közgyűlését a Tűzoltólaktanyá-
ban. 

A Tekeszöveiség közgyűlése. A Te-
keszövetség vasárnap délelőtt 9 órakor 
közgyűlést tart a SzAK hivatalos he-
lyiségében. 

Az SzMTE szakosztályi ülése.- Az 
SzMTE ma este 0 órakor labdarugó-
szakosztályi ülést és játékosértekezletet 
tart Széchenyi-tér 8, I. emelet 10 alatti 
hivatalos helyiségében. 

A Tisza-atléták iclényzáró vacsorája. 
'A Tisza atlétikai szakosztálya szomba-
ton este 6 órai kezdettel tánccal egy-
bekötött idóriyzáró vacsorát tart Tisza 
Lajos-körut; 79. alatti klubhelyiségében. 

Szakszervezeti h í r e k 
A vendéglátóig <r\ munkások szaíc-

szervezete 1947 január 16-án, csütörtö-
kön délután fél; 4 órakor vezetőségi és 
bizalmi ülést tart. Megjelenés kötelező. 

A magánalkalmazottak szakszerveze-
tének biztosító tisztv. alosztálya január 
16-án, csütörtökön délután fél 5 órakor 
taggyűlést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

Az orvosok szakszervezetének tudo-
mányos osztálya folyó hó 17-én, pénte-
ken délután fél 6 órakor a Sebészeti 
klinika előadó termében tudományos 
ülést tart. Tárgy: dr. Ferencz Pál (Bu-
dapest). Lázcsillapítók hatása immun 
folyamatokra és sepsisbaetsriumok te-
nyészthetőségére. 

A famúnkások szakszervezete ja-
nuár 16-án, csütörtökön délután fél 
5 órakor 'bizalmi ülést tart a szakszer-
vezeti székházban. 
• A vegyipari munkások szakszerve-

zete január lfr-án, csütörtökön dél-
után 4 órakor bizalmi ülést tart a 
szakszervezeti székházban. 

A házfelügyelők szakszervezete ja-
nuár • 16-án, csütörtökön délután 4 
órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

A bőripari munkások szakszervezete 
január 16-ón, csütörtökön délután fél 
5 órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

Számoló és Írógépeket 
a legmagasabb árban VÜSÜÍOIOK 
Farkas P á l í r 6 f í p a T ó 

Kossuth Lajos-sugárut 8, 

Közellátási közlemények 
NARANCS ÉS MANDARIN ARA 

január 14-től. Importőr eladási ára 
nagykereskedő részére 10.70 forint, — 
Nagykereskedői ára kiskereskedő ré-
szére kilónkint 12.80, fogyasztói ér net-
tó-kilónkint 19,— forint. Citrom ára 
ládánkint 240,. 300, 360 és 490 darabos 
nagyságú: Importőr eladási ár nagyke-
reskedő részére ládánkint 185.—, 214.—, 
239.— és 260.— forint; nagykereskedő 
eladási ára kiskereskedő részére ládán-
kint 234.—, 268.—, 298.— és 323 — fö-
lint; fogyasztói ár 15, 12, 10. és 7.5 de-
kás darabonkint 1.24, 1.14, 1.04 és —.84 
forint. Az árak forgalmi adóval együtt 
értendők. Polgármester. 

. 'Miiimii •min ím 

a A Ű i 6 

CSÜTÖRTÖK, 1947 JANUÁR 16. 

M i n d e n b ő l a l e g j o b b a t ! 
Vágott baromfit, hájat, zsírt, tejtermé-
keket, felvágottakat, káposztát, lekvárt, 

a legjobb békebeli kenyeret stb. 
UNGÁR ÉLELMISZERCSARh'OKBAN 
Mikszáth liálman-utca 1 vásároljon. 

i t i v ö i a i o s i t 0 i í g j f 3 é f i i « g 
rsn.,, •nm 

HIRDETMÉNY. A városi hivatalok 
ég intézmények részére 1947. evben 
szükséges tűzifa mennyiségének felvá-
gása es a- város részére érkező szén 
lehányására s továbbhordásáról szóló 
versenytárgyalási hirdetmény megte-
kinthető a városi hirdeiőtábián Bér-
ház, kapu alatt. 

FELHÍVÁS KÖZMUNKAÜGYBEN. 
Felhívom Szeged város területén laké 
közmunkaköteiezetteke.:, akik 1947 ja-
nuár -9-ig bezárólag kögmunkaváltság 
fizetési kötelezettségüknek eleget nem 
tettele, valamint azon háztulajdonoso-
kat, akii; a 15.031.—1946. U. M. sz. ren-
deletben előirt közmunkaváltság alap-
jául szolgáló jövedelem bevallásának 
házukban lakó valamennyi közmunlca-
kötelézettek után írásban bejelentés., 
bem adtak, ezen felhívástól számított 
3 napon belül pótlólag nyújtsák be, il-
letve a fennmaradt hátralékokat egyen-
lítsék ki. Azok a közmunkafcötelezétíel*, 
akik bármely oknál fogva állandó vagy-
ideiglenes mentességre jogosultak, 
ugyanezen határidőn belül okmányaik-
kal (tiszti, orvosi bizonyítvány, hatósá-
gi vagyontalansági bizonyítvány, vala-
mint gyermekei születési anyakönyv; 
kivonatát, stb.) személyesen tartoznak 
a városi munkaerőnyilván tartó hiva-
talban (Szeged, Marx-tér 20.) alatt je-
lentkezni. Mindazok, akik fenti felhí-
vásomnak nem tesznek eleget, a fenn-
álló törvényes rendelkezés alapján 
ügyüket a rendőri büntetőbírósághoz 
teszem át, ahol pénzbirsággal, súlyo-
sabb esetben szabadságvesztéssel lesz-
nek büntetve. Dénes sk., polgár-mester. 

Apróhirdetései 
I L A K A S I 

r F O G L A L K O Z Á S 1 
ASZTALOS segéd azonnal munkát 

kaphat. Brüsszeli-körűt 31. 
EGY erős' kifutót felvesz Lázár sü-

töde, Szabad ságrtér. 
MINDENFÉLE fehérnemüjavítást 

vállalok. Füredi-utca 2. 
SZfiLL Sándor férfiszabóságát Róka-

utca 21 alatt folytatja. 

A D A S - V E T E L I 

x A Szegedi sporthorgászok január 
19-én. határozatképtelenség esetén ja-
nuár 26-án délelőtt 10 órakor az 
ipartestületben közgyűlést tartanak-
A tagok féltéílcu. megjelenését kéri az 
Elnökség. 

A Szabad N é p 

irodalmi és müvésgesije 
január 18 án, szombaton este 6 árahor a T i s z a-szálíóban 

Közreműködik: G o b b i Hilda, V á r k o n y i Z . , Hernádi L. 

Felolvasást tart: Tersánszhy J. J e n ő iró 
A mtisoron Bartók, Kodály, Chopin, Paganini, Liszt, Beethoven müvek. 

Jegyek kaphatók a Déimagyarorszúg kiadóhivatalában 

CSÜTÖRTÖK, január 16. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00; Hirek, műsorismertetés. 7.20: Reg-
geli zene. Közben Naptár. 8.00: Elő-
adás. 8.15; Egyvelegek. 9.00; Zongora-
-és énekszámok. 10.90: Hirek. 12.00: 

I Déli harangszó, hirek. 12.15: A Melódia-
együttes. 13.15: Jókai gyermekkora és 
ifjúsága. 13.30: Gordonkaszámok. 14.00: 
Hirek. 14.10: Hogyan írjunk és olvas-
sunk újságot. 14.30; A-moll zongora-
hármas. 15.15: Rádióiskola. 15.95: Mű-
sorismertetés. 16.00: G-dur szonáta. 16 
óra 30: Gyermekrádió. 17.00: Hírek. 

17.10; Párthiradó. 17.20: Vöröskereszt-
közlemények. 18.00: Mikszáth születésé-
nek 100 éves jubileuma. 13.45: Az ér-
telmiség értékelése a Szovjetunióban, 
19.00: Puccini: Bohémélet. 19,40: Elhur-
colt műkincsek nyomában. 20.20: Hirek, 
sporthírek. 21.05: A fasizmus, előjátéka 
Olaszországban. 21.50: Hirek oroszul. 
22.00: Hirek. 22.20: Mit hallunk hol-
hap? 22.30: Régen volt siker volt. 
23.00: A szovjet követség ajándékleme-
zei. 24.00: Hirek. 0:10: Hirek franciául. 
0.20; Hirek angolul. 

Budapest II. 

17.00; Táncdalok. 18.00: Hirek. 18.05; 
Mü vészi emezek. 18.25: Jazz-kedvelők 
igkoálja. 18.45: Az anyaság. 19.00: A 
hét sportja. 19.15: A Melachrino-zene-
kar műsorából. 19.30; Falurádió. 20.00: 
Künnyü dalok. 20.15: Uszósportunk re-
ménységéi. 20.50 i A Ptádió szabadegye-
teme. 21.00: Hirek. 21.15: Cigányzene. 
22.15: Beethoven: Hegedűverseny. 

| BEL YEGGYÜ JTEMEN YT, tömegftsF 
J yegei veszek. Arjegyzéc a Jtírakatba*. 
ü'alua öéiyegílzlet, lftkoit-uvaa Vt, fo£s> 
.talmi templomnál. 

BÚTOR, hálószobákban nagy válasz-
Lék. Spitzer Sándor asztalosmesteraéí 
Margit-utca 12. 

MUNKÁSOK, üzemek! Kenőszappan 
ruháról, kézről pillanatok alatt oldja 
a piszkot. Kapható Plrosoégtábla, 'Ti-
sza Lajos-körut 53. 

NÖI perzsabunda kisebb alakra, szép 
apró barkáju eladó. Dózsa György-u. 
•18a. II. em. Érd. délután 2—4-ig. 

2 darab paripa és egy közelellős ha-
sas ló eladó. Tápé, Kükülő-utca 40. 

K Ü L Ö N F É L E I 
. GRAFOLÓGUS, a léleklátó csoda 
mindenre válaszol. Távoli személyekről 
is. 10—12 és 2—6;ig. Kölcsey-utca 10. 

ELADÓ ingatlanát és veteti iz&u&r 
kát jelentse be a Halász ingatlanlsoá*. 
ák (Klauzál-tér 8.) úgyszintén a but® 

rozott szobáját és lakásbérleti száalt 
kát ls. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOX 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 
Telefon: 493 és 10.3, nyomdai szerkesfe. 

tőség (este 8 órától): 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utca « 

Telefon: 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA 


