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Karácsonyi Ferenc főispán 
te left idnyl lalkozala: 

Nem tiltotiam meg, 
hogy a falvakból élel-
miszert bízzanak be 

Szegedre . 
Tehát nem azért maradt élel-

miszer nélkül a szegedi piac 
'Szeged, szeptember 21) A tejfclcskö-

,-söj* felbontásával végződött iskolás-
gvermrktúntetésekkel kapcsolatban az 
a helyzet állolt elő, hogy a tanyai la-
kosság a kirobbant atrocitások miatt 
nem meri behozni olyan arányban Icr-
mrlvényeil, amilyen mértékben azt a 
mollban lette. Tény az. hogy a piacon 

,erősen megcsappant a kínálat és ezt 
egyes — a lünlelésben ludas — körök 

' azzal magyarázzák, bogy Karácsonyi 
'Ferenc elvtárs, hódmezővásárhelyi fő-
ispán, Csongrád vármegye közellátási 
kormánybiztosa megtiltotta a környező 
falvakból, nevezetesen Kixkundorozsmá-
ról az élelmivzerbehozatalt. Kérdést in-
téztünk ezzel kapcsolatban Dénes pol-
gármesterhez, aki a következőket mon-
dotta: 

— Éppen most beszéltem Karácsonyi 
frrrne. főispánnál telefonon, aki kije. 
lentette, hogy Kisknndorvzsmárói az 
ttelmiszerbehozalalt nem tiltotta meg. 
A szeptember etső napjaiban élelbrlé-

prtl tiltó rendelkezés csupán lisztre és 
zsirra vonatkozik és ezt továbbra is 
fenntart ja, de. az élelmiszer- és gyü-
inöt< sbrhozatall egyenesen kívánatosnak 
lartju rs ha a dorozsmai hatóságok az 
f> rendelkezéseit félreértették ifdna is a 
zöldségfélék, gyümölcs cs más élelmi-
szer behozatalát is megtiltanák, ezt ő 
azonnat orvosolja és utasítja Dorozsma 
rlóljáróságát, bogy engedélyezze az ős-
termelők élelmiszer- és gyümölcsbeho-
zalaiéit Szcyedrr. 

Egyébként a piaci statisztikából 
megállapítható, hogy Kiskundorozsma 
a napi behozatalnak körülbelül 10szá-
zalékát produkálta, míg a tüntetés kö-
vetkezményeképpen az összes behoza-
talnak háromnegyed része maradt el a 
napokban. 

A legénységi rokkantak 
hadi járuléka: 3000 P 
(Budapest, szeptember 21) Molnár 

.Erik elvtárs, népjóléti miniszter ki-
jelentette, bogy hamarosan megjele-
nik a hadisegélyek és hadigondozottak 
járadékainak felemeléséről szóló ren-
delet, aniely augusztus 1-vel lép ha-
la lybtf. A rendelet értelmében a hadi-
segély havi összege feleség után 50C 
— 1000 pengőig, többi hozzátartozó 
Után fejenkint 200—300 pengőig Az 
első osztályba tarlóié rokkanlak ha-
dijára téka a legéaységi ellátási cso-
portnál 3000 pengi. A népjóléti mi-
nisztérium egyébként (ogblfcozfk a 
kisiparosok és kiskereskedők társad*-
lonihizlosilásáaak kérdésével Is. 
• o r a m n n m n m H n a n H B H o 
Mozik műsora: 

Korzé Most 
Mr és mindennap a nagy idők óriás 

amerikai filmje, Keitész Mihály hatal-
mas alkotása a világtörténelem legér-
dekesebb kalózairól: llét tenger «r-
dége. Erről Flynn. Brenda Marsh. Alan 
Italé és K00 mellékszereplővel. Soha 
még ennyi izgalom nem volt cgy film-
ben ! 

Széchenyi Mozi 
Ma, és mindennap bemutatásra ke-

rül az ország legnagyobb mozgókép-
színházának. a budapesti Royal Apolló-
nak megnyitó műsora: LENIN 1918. 
Filméposz az orosz forradalom láng-
lelkü vezérének, a hatalmas Szovjet-
unió megteremtőjének legküzdelmesebb 
esztendejéről. A hatalmas művészi él-
mény! jelentő filmet irta és rendezte: 
Miebail Remin. A főszerepet B. V. Sesn 
kin, a Szovjetunió legnagvobb színésze 
alakítja. 

Jón: A neveltetés két mestere egy 
műsorban „POTYAUTAS". Főszerep-
ben Feraandel és Chaplin, mint rendőr 

Prrrofer-pe|ré|rnmfijök. egy festett 
vnsfürdökád, perzsa összekötő szőnye-
gek, induktorok, fényképezőgépek éle-
lemért és pénzéri cserélhetők. Szabó, 
ltóbiárlbasa utca 42. 

Részvénytársaság alakult a Szovjet* 
unióval vali kölcsönös áruszállítási 

egyezntéuy lebonyolítására 
A visszafért deportáltakat és internáltakat visszahe-
lyezik jogaik ba — Elismerik a Szovjetunióban holott 
házasságokat — A minisztertanács hozzájárult a 
honvédség szolgálali szabályzatának módosításához 

Budapest, szeptember 21. (Saját tu-
dósítónk tetefoojelenlése' A kormány 
csütörtökön reggel Dálno-.i Miklós Béla 
miniszterelnök clnöklésévct miniszter-
tanácsot tartott. Gerő Ernő elvtárs ke-
reskedelemügyi miniszter előterjeszté-
sére foglalkoztak a szovjetorosz-inagyar 
kölcsönös áruszállítási egy ezmény lebo-
nyolításának kérdésévet. A miniszter 
inditrányára hozzájárultak aa egyez-
mény lebonyolításával megbízandó rész-
vénytársaság megalapításához. Értesü-
lésünk szerint a részvénytársaság 75 
százalékban az állam, 25 százalékban a 
Magvar Nemzeti Bank alapítása lesz. 
Alaptökéje ötszázmillió pengő lesz, eb-
ből egyelőre csak harminc százalékot 
fizetnek he. A részvénytársaság meg-
alapítására azért kerül sor, mert a 
Szovjelnnió kérte annak a jogi személy-
nek meghatározását, amelynek címére 
az egyezményben kikötött árukat útnak 
indíthatják. A kétszer harmincmillió 
dolláros árucserét a magántöke is csak 
állami hitel igénybevételével tudta volna 
lebonyolítani Kzzel a megoldással vi-
szont megakadályozható, hogy a Szovjet-
11 ninból érkező árul üzérkedésre vagy 
spekulációra használják fel. 

A minisztertanácson az igazságügy-
miniszter javaslatára szabályozták a 
Szovjetunióban kötött házasságokat. A 
Szovjetunióban kötött házasságok ér-
vényességét ugyanugv elismerik, mint 
a más államokban kötötteket, ha egyéb-
ként a magyar házassági törvény el® 
írásainak megfelelnek. 

Molnár Erik elvtárs, népjóléti mi-
niszter javaslata alapján szabályozták 
a zsidó származás vagy baloldali ma-
gatartás miatt elhurcolt! illetve kiköl-
töztetett egyének lakásbérletére vonat-
kozó rendelkezéseket. Az uj szabályo-
zás értelmében a származásuk vagy 
politikai magatartásuk miatt eihnrrej-
tők távollétük ideiére nrm kötetesek a 
bért megfizetni. Visszatérésük alkalmá-
val viszont lehetővé teszik számukra 
lakásuk és butoraik visszaigénylését. 

Végül hozzájárult a minisztertanács 
a honvédelmi miniszter előterjesztésére 
a szolgálati szabályzat módosításihoz. A 
honvédség ténylegesen szolgáló tagjai 
nyilvános politikai gyűléseken. mist 
hallgatók egyenruhában, fegyver nélkül 
vehetnek részt, tömegfelvonulásokon 
pedig csak polgárt öltözeiben. 

Vaszy Viktor, a Szegedi Állatni Nemzeti 
Színház zenei igazgatója beszél 

az operatársulat idei terveiről 
Az operatársulat 22 szólistából, 20 táncosból, 50 
tagú kórusból és 60 fagu zenekarból áll — Kodály 
„Háry Jánosávalu nyitják meg uz operaszezont — 
Még mindig nincs meg a szegedi állami színház 

személyzetének végleges névsora 
(Szeged, szeptember 21) Csülörlökón 

délelőtt megérkezett Szegedre Vaszy 
Viktor karnagy, a Szegedi Állami Nem-
zeti Színház zenei művezető igazgatója, 
aki eddig Budapesten a színház opera-
társulatának és zenekarának szervezé-
sével volt elfoglalva Vaszy igazgató 
tájékoztatta munkatársunkat a szervez-
kedés eddigi állásáról. Sajnos, akárcsak 
I.eholay igazgató, dacára az idő előre-
haladottságának, ü sem tudott teljes 
képet nyújtani a vezetése alatt levő 
müvészeíi szak személyzetéről Kívána-
tos tenne, hogy a társulat szervezése 
most már mind a prózai, mind az ope-
rett. mind pedig az operai szakon a 
lehető legrövidebb idő alatt befejeződ-
jék és az igazgatók teljes névsorral 
álljanak a nyilvánosság elé. 

Vaszy Viktor igazgató, aki a szegedi 
operatársulatnak egyben első karnagya 
is tesz, a Palestrina-kórus élén kezdte 
pályáját és bejárta énekkarával a kül-
földet is, ahol igaz megbecsülést szer-
zett a magyar énekkari kultúrának Ez-
után több fővárosi zenekar élén műkö-
dött. majd a kolozsvári Nemzeti Szín-
ház élére kerüli, itt igen magasnivóju 
operaelőadásokat produkált. A társulat 
második karnagya Váradi-Warden 
László, aki szintén teljesértékü opera-
dirigens A könnyű otasz operáktól 
kezdve a Wagner zeuedrámákig minden 
zenemű szerepel repertoárján Az ope-
rett-karmesteri szék kérdése még nyi-
tott. A három karmesteren kivul négy 
korrepetitor vesz részt a zenei betanítás 
munkájában Karigazgatója is tesz a 
szegedi színháznak Szatmári Géza sze-
mélyében. Szatmári eddig a fővárosi 
felsőbb zeneiskola tanára volt. Az ope-
rák rendezője Akónyi Tivadar főren-
dező. aki, ugy tudjuk, uj ember ezen a 
területe 

.4: operatársulat 2? szótóéyrkcsből, 
20 táncosból és 50 tagu kórusból áll. 
A szólóénekesek sorából megemlítette 
az igazgató a volt kolozsvári llidy 
Franciska nevel és Pogány Zsuzsáét, 
aki lírai szoprán. A balettegyüttes négy 
női és egy férfi quadrillbót alt, a prima-
baRerina az Operaház színpadáról is-
mert Partos Íren Ez a 20 tagu együttes 
lehetővé teszi ónálló, egész estét betöltő 
balcltmüsor előadását. 

Kijelentette Vaszy igazgató, hogy 
igen nagv gonddal szervezi a színház 
zenekarát, amely ugy számbelileg, mini 
ludás szempontjából minden kritikát ki 
fog álini. A zenekar létszáma kO fő lesz. 

Az igazgató ir.üvészi programjának 
főpontja, hogy élvezetes zenei nevelést 
adjon Szegeit dolgozóinak. Az idei re-
pertoár összeállításánál elsősorban ezt 
vette figyelembe, vagyis az idén az 
úgynevezett ..standard" müvekből akar 
kiindulni. Első előadásul tervezi Kotláig 
Háry Jánosál majd a Traviala. a l<i-
aotrlto, a Trabadur, az Aida. a Pillangó 
kisasszony, a Bohémélet, a Sevillai bor. 
belij, a Szerelmi bájital, a Parasztbecsü-
let és a Hofjnmn meséi szerepelnek 
műsoron. Ennek a programnak termé-
szetesen csak egy részéi lehet majd 
megvalósítani az idei csonka szezonban 
A későbbi évek folyamán kerülnének 
előadásra Szrnetana Eladott menyasz-
szonya, Mussorgszky Hovancsinája. De-
bussy Tékozló fiúja. Erkel Bánk báuja. 
Bizet Carmenje és Mozart Szöktetés a 
szerályból cimü vigoperája. Az idei 
balettelőadások VVciuer Eeó CsoDgor 
és Tündéje, valamint Hiinsky-Korzakov 
Sherezádéja lesznek. 

Vaszy igazgató megérkezése után 
nyomban felkereste dr. Pálfy György 
h. polgármestert, mint a városi kiiltur-
ügyosztály vezetőjét és beszámolt neki 
a szervezkedés munkájáról, terveiről. 

A színháznál különben már folynak 
laz átalakítási és tatarozás! munkála-
tok. Valószínűleg kibérlik a kereske-
delmi és iparkamarától az Angol-Ma-

Sar Bank volt helyiségeit próbatermek 
Íjaira, mert a színházban levő pró-

batermek nem elegendők a nagyra 
tervezett társulat munkájának lebonyo-
lítására. Megérkezett Szegedre dr. Nagy 
Imre gazdasági igazgató is, aki ebbeu 
az ügyben a kamara vezetőségével tár-
gyal 

Prima mosószappan 
KAPHATÓ 

Gárdoslnál, S W t 

H I R E K 
s i i i j í m m gyógyszertárak 

Borbély József, Tisza Lajos-körut 20l 
Nagy Gy örök. dr K. Hangay Leven!*; 
Boldogasszony-sugarat ?!., Zakarórölu 
Mát hé Mihály, Valéria-tér I 

—oOo— 
Tanulni akarunk! 

Szeged környékén a tanyák paraszt* 
janiik és munkásainak gyermekei a 
múlt évben már szünclclletni voltak 
kénvtetanek a tanulást vonat hiány:© 
han A jobhmöduak cs szerencsése k. 
akik instruktort tudtak találni 9 meg 
tudták fizetni, még csak valahogy 
megtakarítottak cgy évet, dc u nagy 
többségé— és éppen u szegénységé 
— elv-szett. S elmúlt egy év s in i is 
ugy állnak, hogy a második eszten-
dői is elveszítik tanulmányaikból: a 
szomszédos falvak liai közül néh nf 
kerékpárral, de a nagyobb többség 
gyalog kénytelen bejárni s elég sok.io 
vannak, akik ezt sem győzik cipővel, 
harisnyával, ruhával, tandíjjal, tan* 
szerköHségekkel... ForrŐ déli nap-
sütésben és esli szürkületkor Iái ni 
kis középiskolás leányokat, fiukat; 
amint fáradtan, izzadtan, p o r c r a 
sietnek az iskolába, vagy hazafelé; 
némelyik a cipőjét is leveli. Iiogv no 
kopjék a cipő .. Milvcn szelte : i | 
munkát várunk czeklöt :i nap n t a 
19-12 km -t gyalogló diákgyerek k-
töl t Micsoda hátrány cz a városi 
gyerekekkel szemben! 

Kérjük a M\\-ot. tegye lehelévé, 
hogy elsejétől havi lik) pengős béré t-
jeggyel naponta diákvonatok járja-

• nak be a városka a környékről: e \f-
kélkocsls különsxerelvénvek, la ta 
a SzCsV motorvonatjai. Da gond >*• 
kosijának, hogy ezek a vonatok na 
késsenek Hiszen a fahrsegíti a •ib 
rost gazdasági szempontból, illő.h /</ 
a város is segítse a falut a szelt-' ni 
fef'melkrdésben. 

Péter l.úszlú 

Gvers és gépírást kell tan® ' 4 
harminc siresi llsztvieeteuek. 1K-uM 
l.eó elvtárs polgármester clrendríla; 
hogy a közigazgatási ügymenet gyorsí-
tása végett harminc gép- és gyors iát 
kel! kiképezni a városi tisztviselői k ir« 
ban .Minden ügyosztály köteles kijelöl* 
ni az erre alkalmas tisztviselőket és ut 
együtt lesz a létszám, együttes ta:i'<* 
lyauion megkezdődik harminc tisztvi* 
selöoek a gép- és gyorsírásban való 
kiképzése. A tisztviselők a tanfolyam 
elvégzése után vizsgát tesznek. 

Ilarvátk Isiké László ej ve!, re 
a főMigrávló kiint Hágait marad. Je-
lentette a Délmagvarország, hogy dr. 
Horváth Zsikó László törvényszéki 
jegyzőt, aki jelenleg mint a szegedi 
fóldigénylő bizottság jegyzője tölt be 
fontos szerepet a szegedi földreform 
végrehajtásánál, a Nemzett Bizottság 
felterjesztésére népügyésszé nevezték 
ki Amint értesülünk. Katona Antal 
elvtárs, a földigénylő bizottság elnöké 
kérte, hogy amig a földreform muní 
kája be nem fejeződik. Horváth Zsikó 
Lásztó maradjon meg jelenlegi helyén, 
uiert fonlos érdek fűződik hozzá, hogy 
a földreform végrehajtását begyakorlott; 
teljes jártassággal rendelkező tisztvú 
selük intézzék. A minisztérium a kérés 
lem teljesítéséhez hozzájárult, így tehát 
dr. Horváth Zsikó László továbbra iá 
a fóldigénylő bizottságnál marad, amig 
a bizottság be nem fejezi munkáját. 

ELYTÁRS! 
Brkaprswl.illat már a KommaaisMk 
Párl választásra készül* karéi szeri 
vezetéke? 

Ila aem, »gy azonnal jelentkezz é 
kerített titkáraágnál! 

— A malmok azabadszrrvezeténelf 
javaslata ai őrlési pótdíjak alkalma] 
ziaáróL A Szegedi Kereskedelmi éa 
Iparkamara területén tevő malmon 
siahadszervezete Csongrád vármegyei 
továbbá Szeged és Hódmezővásárhely 
közellátási kormánybiztosának javasla-
tot tett, hogy a váinörlő malmok a jö-
vőben csak készpénzben meghatározol! 
pótdíjat szedjenek a vámon felül. Ez W 
javaslat szerint jelenleg mázsáukénj 
146 pengő, darálásnál 90 pengő lennel 
Ez az összeg azonban szerintük aem 
foglalhatja magában a mai drága tü-
zelőanyagot. Az érdekeltek várják a 
közellátási kormánybiztos döntését; 
hogy az ezen a téren mutatkozó nchén 
ségeket egyszcrsmtndeokorra át lebeír 
sep hidalni' ~ ~ ' " 


