
Karácsonyi Minden ellátott szolgáltassa be 
élelmiszerjegyeit és fölösleges 

készleteit! 

ünnepély a szegedi 
Nemzeti Segélynél 

(Szeged, december 17) A N e ™ " " 
Segély 'zékházában vasárnap délelőtt Uríesonyi ünnepélyt «artottak ame1y-
nek keretében a Nemzett Segélv hadl-
íowfozoltai karácsonyi ajándékban ré-
szesültek. A bensőséges, hangulalu ün-
nepségen ecv hadigondozott mondott 
k ő z e t e t a Nemzeti Segély nemes 
munkájáért és a hadigondozottak iránt 
tanúsított gondoskodásért, v.lána in-
, -Jfíy i ászíó móravárosi plébános tar-
tott beszédet. Beszédében kiemelte, 
hocv a Nemzeti Segélyből az ajándé-
kokon kivül három fontos dolgot vise-
nrk magukkal n szolidaritást, a segi-
iminkarAst fs végül a szeretet, lóságot. 
tiz utótibi Rvőzni fog, ha nem liiá-
nv óznak a jóakaratú emberek. 

Kiliánfalvv Béla kis hadigondozott 
fin karácsonyi verset szavalt, majd 
Svnla .íózsefné a Nemzeti Segély pro-
r,a - .ndaosztálvának vezetője emelkedett 
hangú beszéd kíséretében kiosztotta 
ajándékképpen azokat az utalványokat 
ameheket keddtől kezdve a hadigon-
dozottak a Nemzeti Segélynél bevált 
hatnak egyelőre babra, borsóra, lisztre 
burgonyára, gyufára, olajra. Mindenki 
boldogan távozott utalványaival, hiszen 
ez többet ér ina, mint bármilyen más 
ajándék A karácsonyi aiándékkiosztási 
ünnepélv hangulatából és eredményei-
ből i« kétségen felül megállapítható, 
hogy & Nemzeti Segély hivatása ma-
gaslatán áll és a mai ínséges időkben 
áldozatos tevékenységgel veszi ki részét 
» segítés és újjáépítés nagy munkájából 

A Nemzeti Bizottság péntek dél-
után tartott ülésén állást foglalt a 
szegedi élelmiszerkészletck igazságos 
eloszlása ügyében. Felvetődött annak 
lehetősége. Iiogy népi bizottságok ku-
tassák fel a magánháztartások fölös 
készleteit, hogy a kisemberek ellátását 
ezekből a fölöslegekből minél jobban 
biztosítani lehessen. ' A tanácskozás 
során az volt a cél, hogy n meglevő 
mennyiség igazságosan kerüljön fel-

oszlásra. A Ncmzcli Bizottságnak cz! 
« határozatát úr. Pálfy György főis-
pán intézte désirr felterjesztették n 
kormányhoz és « végrehajtásra vo-
natkozó' intézkedésekre ti kormány 
jóváhagyása ntán kerül sor. A kor-
mány 'Aváhaggdsn — nem vitásan — 
rövidest n megérkezik, dr addig is 
minden ellátott saját érdekében szol-
gáltassa hr élelnus'.rrjegyeit és kl sz-
irtéit. 

, V 

Öngyilkos lett Konoye herceg, 
Japán volt miniszterelnöke 

A japán császár rokonának cs bizalmasának rokonának 
halá'a 

(Tokió, december 17) Japán jelenlés 
szerint Konoye herceg szombaton ön-
gyilkosságot követelt cl. Megmérgezte 
magát és meghalt. Konoye három Íz-
ben volt Japán miniszterelnöke, halála 
idején pedig, mint n háborút felszámoló 
tanács tagja, tárcanélküli miniszter volt. 

Konoye herceg halála nagy csapás 

Ma reggel megkezdték 
Endre László, Jaross 

Andor és Bahy László 
háborús biingyének 

tárgyalását 
Budapest, december t? . (Saját tudó-

silénk telefonjclenlése). Hétfőn délelőtt 
megkezdődött Budapesten a zeneaka-
démia nagytermében Endre László, 
Jaross Andor és Baky László háborús 
föbünósök ügy ének tárgyalása. Amikor 
ez a három háborús gonosztevő a tár-
gyatóteremben megjelent, a közönség 
haragos kiáltozással fogadta őket. A 
személyi adatok felolvasása után az 
elnök felolvasta a vádiratot, amely 
Endre Lászlót háborús és népelienes 
bűntettekkel vádolja 

A Jaross Andor elleai vádirat sze-
rint Joross indítványozta, hogy a zsidó 
internálóláborokat ((a bombázások ide-
jén c Icgvcszétyczettebb gyárak és üze-
mek maié helyezzék, hogy igy az aago-
tok bombázásaitól ezeket árterületeket 
megkíméljék. Ismertették Jaross Andor 
beszédeit, cikkeit és ezekből is kitűnt, 
hogy Jaross o leglelketlcncbb háborús 
uszítók egyike volt. 

Ezután került sor a Baky László 
eileui vádirat felolvasására. Baky László 
Szá'.así államtitkáraként tevékeny részt 
vett a deportálások embertelen véghez-
viteléber. Egyik fő része volt abban, 
hogy a deportáltak közül sokan élelem 
és viz nélkül már ae uton meghaltak. 

A lárgvalást kedden délelőtt, foly-
tatják; 

Mozik műsora 
Belvárosi Mozi 
Mi és a következő napokon a leg-

szebb magyar filmek sorozatából 
Mariba. Szívderítő, szemet-lelket gyö-
nyörködtető magyar filmvígjáték. A 
főszerepekben Berezel Zitta, Szepes 
f i s Jávor Pál. Előadások kezdete 
tét 3 negyed ő és 6 órakor. 

Jón a legnagyobb amerikai film-
csoda Cnagadin. Viktor Mc. Luglen 

Széchenyi Fi lmszínház 
Ma és mindennap bemutat juk ns u j 

nngol vUágfilmet: Fényjelek Algírban. 
Azonkívül n kiaérő műsor. Előadások 
kezdete fél 3, negyed 5 és 6 órakor. 

Jón december 20-án: Allah kertje 

a vele rokon császári családra és ma-
gára n császárra is, akinek a herceg 
a legbizalmasabb tanácsadója volt 
A Konoyc-család éppúgy-, mint az ural-
kodóház, a Napistentöl származtatja 
magát és egyike azoknak a családok-
nak, amelyek leányai közül választották 
feleségeiket a császárok. (MTI) 

A Magyar Kommnnisla Párl 
a kormányzat ösztönzője 

és a magyar parlamenti munka 
meggyorsitója 

„Ilonka kapitány" 
Aki ismerős volt a régi szegedi 

rendőrség berkeiben, emlékszik még 
, Ilonka kapitány"-r» A hírhedt Buócz 
főkapitány még hírhedtebb titkárnő-
jéről van szó A ti tkárnő szava sok-
szor döntőbb volt mint Buócz u r 
tiezttftrsaié. Javaslatára embereket 
holveztek rl, vagv dobtak ki állásuk-
bók Innen ered a félelmetes (•sztélét-
adás. hogy ,, 'lonka kapitány". Ami-
kor tü l l októbprélipn Ilonka talpa 
alalt s kezdett égni a talaj, jobbnak 
látta Pécsre menekülni. Pécsen an-
nak rendje és módja szerint feleskü-
dött Szálasira. Egy napon megérke-
zett Buócz Béla akkor már vidéki 
rőkanilány rádiógramja, amelyben 
inngahoz "kéreti t i tkárnőjét . 

A t i tkárnő azonnal útnak indult, 
időközben azonban a Vörös Hadsereg 
csapatai bekerítették Budapestet ésigv 
Zalaegerszegre krríilt. Innen szállin-
gózott vissza Szegedre, ma jd egv 
szép napon eltünk A közelmúltban 
ismét megjelent, mint Sziinon al-
tábornagy vidéki főkapitány titkár-
nője. Most a kérdés az, hogyan ke-
rül t a reakció hü kiszolgálója a Szá-
lasira esküt lett kapitány-kisasszony 
a dcmo ' r a t i kus rendőrség kötelé-
kébe ? A másik, hogyan tett a de-
mokratikus rendőrség vidéki főkapi-
tányának t i tkárnője? Talán csak nem 
ugv, hogv a Buócz által kúldótt 
rádiogrammal most jelentkezelt. Kí-
váncsian vár juk ..Ilonka kapitány" 
pályafutásának további részleteit és 
legfőképpen bukását 

Szinház Művészet 

Mozgósítja a népmilliókal a parlamenten kivül 
a demokralikus szervekben - Tombácz Imre 
nemzetgyűlési képviselő elvlárs beszámolója 

a Belvárosi Moziban 
(Szeged, december 17) Vasárnap 

délelőtt nagyszámú érdeklődő gyúlt 
össze a Belvárosi Moziba, meghallgatni 
Tombácz Imre ^elvtárs, nemzetgyűlési 
képviselő beszámolóját. A hallgatóság 
soraiban ott láttuk mindazokat, akik-
nek Tombácz elvlárs képviselőjük, a 
kopott, hiányos öltözetű gyári mun-
kásokat, az értelmiség egy vékony, de 
annál komolyabb rétegéi. Komócsin 
Mihály elvtárs elnöki megnyitója után 
lelkes éljenzés és taps közepette kezdte 
meg Tombácz elvtárs beszámolóját. 
Bevezetőben foglalkozott az ideiglenes 
nemzetgyűlés jelentőségeivel. 

Azután részletesen kitért az összes 
időszerű gazdasági bel- és külpolitikai 
kérdésekre. Hangsúlyozta, amit pár-
tunk vezérszónokai is aláhúzlak a par-
lamentben, hogv most már szavak he-
lyett tettekre van szükség. Sürgős fs 
kemény rendszabályokra van szükség a 
pénzügyi és kőzélldtdsi kérdések meg-
oldásánál. Igazságos eloszlást akarunk 
a kevés életem és iparcikkek igénybe-
vételénél. Amikor a közellátási és pénz-
ügyi kérdésekről beszélt, állandó köz-
beszólásokkal, elkeseredett kifakadá-
sokkal bizonyította a hallgatóság, hogy 
itt valóban tettekre vaa szükség, mert 
elérkeztünk a várakozás legszélső ha-
táráig. Kenuér, kenyér ét harmadszor 
is kenyér kell. Nem lehel tovább várni. 

A reakció elleni küzdelemről szólva, 
hosszasabban fejtegette a rendőrség 
tisztikarába és a hadseregbe befészke-
lődött reakciósok arcátlan inagatartá- , 
sát. A hallgatóság soraiból sűrűn lehc- Tudomást 
tett h a l l a n i a Béke-utca és kényszer- 'Marx-téri 

tartani. Nagy tömegben gyűltek össze 
pártunk helyiségeiben az alsóközponti 
elvtársnők és elvtársak A beszámolót 
hosszas beszélgetés clözie meg. amikor 
a jelenlevők elmondták gondjaikat, ba-
jaikat. Érezte mindenki, aki ott volt, 
hogy tényleg a nép képviselője jött el 
számot udni a népnek, mit végzett Már 
lassan esteledett, amikor elkezdődött a 
beszámoló, (tt hosszasabban a föld-
reform végleges befejezéséről szólott 
Tombácz elvtárs. 

Lelkes tapssal fogadták, amikor ki-
jelentette, hogy a nu pártunknak az az 
álláspontja, a falu természetes jogérzé-
kére kell biznia fáidreform befejezését. 
Azzal végződött a beszámoló, hogy a 
jelenlevők megfogadták, amit hallottak, 
elmondják másnak is, hogy Alsóköz-
ponton mindenki tudja, a nép Igazi kép-
viselői, a kommunisták mit csináltak a 
képviselőházi ülésszak rövid ideje alatt. 
Egy jócspmó o. vosiásra váró panasz-
szal és azzal 
Tombácz 

A N l i n l i n r m ó a ' b u s o k 
első hangversenye 

Lapunk főhelyén, vezércikkben em-
lékeztünk meg arról a hősi munkáról , 
amelyet az uj jáalakul t Szegedi Filhar-
monikus Egyesület újjászületett zene-
kara végzett vasárnapi első hangver-
senye alkalmával. Ezen a helyen azt a 
pompás teljesítményt szeretnénk mél-
tatni és néhány szerény kritikai meg-
jegyzéssel kisérni, amit ezen a hősies-
ségen is lul nyuj tot t a zenekar és 
dirigense. 

Jólesően állapíthattuk meg, hogy a 
zenekar gyarapodott az előbbihez ké-
pest. Kúlöuósen a vonósrészleg erősö-
dött létszámban, hangerőben, hang-
színben egyaránt, a ncmzeliszinházi 
zenekar kitünö zenészeinek bekapcso-
lódásával. A fúvós részleg egyelőre nem 
éri el a régi zenekar fúvós gardá já t ,de 
biztosra vesszük, hogy később ezt is 
sikerül majd kifcjles'zteni a katonaze-
nészek fokozott bekapcsolásával. 

Á vasárnapi hangversenv műsora 
ugy volt összeállítva, hogy "nem igé-
nyelt átlagon felüli fuvós-teljesitményt, 
igy az előadott müvek hiánytalan él-
vezetet nyújtottak. A Vivaldi-koncert 
tónusos, csiszolt előadása közken al-
kalmunk volt megismerni a zenekar 
kiváló hangversenymesterének, Szerda-
helyi Lászlónak szépen szóló hegedűjét, 
valamint Bálint Dezső (hegedű) és 
C g * . W l . (gordonka) kul turál t já-tuv vi »v »iu-'i u nuw |miiaaf.~ 

znl a meggyőződéssel távozott 
elvtárs, hogy nemcsak a vá-

Srijjjoraoit ellenőrzik 
és büntelik a zugárusokai 

k o r z ó m o z i t m w | * m 

M4r(cx Zsigmond gyOayOrü rtgimyéueU 
m«v*<u>uu' 

Kerek Perhó 
At HfeZmt kezdete: m i ét t trxkor 

• ^ m a ' 1 0 / ' " ptotiiniyuú, 
lUtrswtl u elóUii k'ideU előtt 

munka emlegetését a visszaszivárgott 
figurákkal kapcsolatban. 

Befejezésül a következőket mondta 
Tombácz e lvtárs : A Magyar Kommu-
nisla Párt, mint ujtipusu tömegpárt, a 
kormányzat ösztönzője és gyorsítója a 
parlamentben. A népmilliókal mozgó-
sítja a parlamenten kivül, a szakszerve-
letekben, a nemzeti bizottságokban, a 
törvényhatósági közgyűléseken és a 
községi képviselőtestületekben a felada-
tok megoldására. A közellátás megoldá-
sáért, a jó pénzárt, a demokratikus köz-
igazgatásért, a cselekvő helyi demokra-
tikus szervekben éuitt ki a néppel együtt 
a dolgozók szabad, demokratikus Ma-
gyarországát. 

A lalu természetes jog-
érzékére kell blznl u töld-

reform belejezésél 
V . ' i á . r5. 'P . déll»l*«* Alsókózpontra 

ment kl Tombácz elvtárs beszámolót 

A szepedi rendőrfőkapitányság ve-
zetője, Diczfalussy Ferenc vezérőrnagy, 

magatartá-|az alábbi rendeletet Adta ki: 
™" J * szereztem arról, hogy a 

yszer-*»iarx-ieri zsibpiacon sok az Iparenge-
délynélküli árus. Aki a zsibpiacon üzlet-
szerű tevékenységet Iparigazolvány nél-
kül folytat, az kihágást követ el és 
fi hónapig terjedő elzárással büntetendő. 

Azonkivül az árut , amelyre nézve a 
kihágást(elkövették, elkobozzák, továbbá 
a kihágás elkövetőjével szemben a 
büntetőjogi felelősségrevonáson felül, 
rendőrhatósági őrizet alá helyezésnek 
(internálásnak) is van helye. Az a kihá-
gás miatt elitélt, úgyszintén vele közös 
háztartásban élő házastársa, vagy egv© 
nesági rokona részére as ítélet jogerőre 
emelkedésének napjától számított 2 éven 
belül uj iparigazolványt, illetőleg enge-
délyi nem lehet kiadni * 

A kihágások elkövetésének megaka-
dályozása érdekében a zsibpiacol köi© 
geimmel rendszeresen ellenőristetul fo-
gom és Jogosulatlan árusokkal szemben 
a kihágás! eljárást haladéktalanul fo-
lyamatba teszem és a vele Járó sulvos 
mellékbüntetéseket is al lalraaztátni 
fogom az internálással együtt. 

Mégis talán legsikerültebb volt min-
den tekintetben Bartók Két portré ja 
első részének poétikus előadása. A má-
sodik rész kevésbé sikerült, ebbeu 
azonban olyan ritmikai nehézségek 
vannak, amiket ilyen rövid idő alatt 
nem lehet megoldani. 

Vaszy Viktor karnagy minden elis-
merést megérdemel, hogy az első kon-
certet az ismeretes körülmények n© 
hézségci kőzött ilyen tökéletes módon 
megalkotta. Fölényes tudással, abszolút 
biztonsággal, elegáns stílussal áll zen© 
kara élén és igéri a szegedi senekultura 
újból való felvirágoztatását 

(**• f.) 
A kommnnisla Pá r t falvárosi szer-

vezetének műsoros de Int a a j*. A Ma-
gyar Kommunisla Párt belvárosi szer-
vezete Kárász-utcai ot thonában jót-
sikerült műsoros-délutánt rendezett va-
sárnap. A műsor keretében nagv tet-
szés mellett énekelt Kőműves Erzsébet 
l'ogáuy Zsuzsa operaénekesnő és Ná-
das Tibor operaénekes. Márkus Lássló 
a Szegedi Nemzeli Ssiuház tagja pedig 
nagy sikerrel szavalt. 

A Szegedi Nemzet i 
Ismétli u j számokkal . 
sikerű irodalmi és zenei 

Szinház meg-
bővitett nagv-

ia. . x —. 4 1 k * b *ráját jó-
ióti intézményei javára december likén 
szerdán délután fél 5 órai kezdettel' 
Jegyek a sziaház pénztáránál délelöl 

és délután 3—5 ig. A ssinhá 


