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Ion tisztelgő látogatást lett a Magyar 
Kommunista Párt szegedi szervezetének 
Arany János-utcai székházában és kifejezte 
azt a reményét, hogy a demokratikus pár-
tok együttműködését a jövöben nem za-
varja semmi. A vendégeket pártunk ne-
vében Tombáez Imre nemzetgyűlési kép-
viselő fogadta és üdvözölte s ugyancsak 
a zavartalan együttműködés reményét fe-
jezte ki. 

A magunk részéről is szeretnénk hinni, 
hogy az uj vezetőség egyenesen jár majd 
azon az uton, amelyet a Nemzeti Függet-
lenségi Front pártjai tűztek maguk elé: 
a demokrácia utján. 

Nincs kegyelem: 
kedden a k a s z t j á k Szöl lősit , 

Kemény t és Csiét 

Budapest, március 16. A köztársa-

ság elnöke elutasította SzőÜSsl Jenő, 

báró Kemény Gábor és Csia Sándor 

kegyelmi kérvényét. A kegyelmi kér-

vény elutasításáról szóló döntést hét-

főn hirdetik ki az érdekeltek előtt 

és miután a NOT elé is került az ügy, 

a három főbünöst nem két órán belül 

akasztják fel, hanem március 19-ikén, 

edden reggel nyolc órakor. (MTI) 

Churchill visszakozol l a j t : 

Ismét drágult a posta, 
a rádió, meg a trafik 

(Budapest, március 16) A postaigazga 
tóság közli, hogy március 16-tól a posta , 
távíró-, távbeszélő- és a rádiódijak általá-
ban a jelenleginek kétszeresére emelkednek 
Az uj díjszabály szerint a 20 gramos 
levél d'ja helyben 20000, vidékre 40.000 
külföldre 160.000 pengő. Levelezőlap hely-
ben 16.000, vidékre 30.000, külföldre 
100.000 pengő. A nyomtatvány dija 20 
gramig 6000, a csomag dija öt kilo-
gramig 100.000, tíz kilogramig 160000 
pengő. 

A távirat szódija 16.000 pengő. Helyi 
beszélgetés dija Budapesten 24,000, vidé-
ken 16.000 pengő. Távolsági beszélgetés 
dija harompercenkint dijövek szerint 96 
ezertől 480.000 pengőig. A rádió előfize-
tési dija 400.000 pengő. 

A pénzügyminiszter 17-től felemelte a 
dohánygyártmányok árát. Szivarok : Árpád 
80.000, Kedves 80 000, Debrecen 70.000, 
Faintos 50000. Ninotex-r-aintos 60.000, 
Csikós 40000. Cigaretták : Béke 24.000, 
Nikotex-B ke 26000, Virginia 24.000, 
Szabolcs 10.000, Magyar 16 000, Munkás 
5000, Nikotex-Munkás 8000. Szivarka do-
hányok : Legfinomabb magyar 300.000, 
finom magyar 250.000, középfinom ma-
gyar 150-000, vegyes pipadohány 100 gr-os 
200000, 25 gr-os 50 000 pengő. 

Mozik műsora 
Kontó Morf 

Az uj nagy amerikai film 1 Öten vol-
t a k . . . Előadások kezdete: fél 3, fél 5, 
és fél 7 órakor. Telefon 624. 

Belvárosi Morf 

Ma és mindennap Róbert Tayior nagy-
szabású alakításával: Ak ik az eget 
szánt ják! Az amerikai Metró filmgyár 
gigantikus világfilmje. Budapesttel egy-
idoben. Főszereplők: Róbert Tayior és 
Kuth Hussey. Előadások fél 3, negyed 5, 
és 6 orakor. Telefon 6-25. 

Széchenyi Filmszínház 

Ma uto'jára bemutatjuk a Paramount-
filmgvár szellemes 'vígjátékát: A iérj 
kőzhessél. Claudette Coibert, Don 

Ameche és John Barrymoore főszereplé-
sével. Azonkívül a remek kisérömüsor 
Előadások kezdete fél 3, negyed 5 es 6. 

S Z É C H E N Y I 
FILMSZÍNHÁZ 

Csak 3 n a p i g ! 
Március 18—20-ig hétfőtől szerdáig 

bemutatjuk 

A pekingi lány 
cimü Paramount filmremeket 

Dorothy Lamour és Ak im Tamlroii 
toszercplesével 

Azonkívül a remek kisérőmüsor 
Előadások kezdete: fél 3, negved 5 
és 6 órakor. Elővétel d.e. 11—12 óráig. 
Pénztárnyitás felóraval az előadás előtt. 

„Nem hiszem, hogy a háború elkerülhetetlen" 
Newyork, március 16. Churchill volt 

anglo miniszterelnök Newyork-City-

ben résztvett egy vacsorán és na-

gyobb beszéd kereteben vázolta ál-

lásfoglalását. 

— Nem hiszem, hogy a háború el-

kerülhetetlen — mondotta — és nem 

hiszem, hogy Oroszország ural jelen-

leg a háborúra áhitoznak. Ha egyik 

másik szavam, amelyet kimondottam, 

figyelmet keltett, ez csak azért tör-

tént, mert visszhangra talált, minden 

egyes ország és faj körében azoknál 

az embereknél, akik a szabadságot 

szeretik és a zsarnokság ellenségei. 

Nem engedhetem meg, hogy mások 

bármi olyat is mondjanak, ami gyen-

gíthetné az orosz nép iránti csodála-

tomat, avagy azt az őszinte óhajomat, 

hogy Oroszország biztos alapokon 

nyugvó és jólétben élő ország Jegyen 

és a világ szerkezetében az őt meg-

illető tiszteletreméltó helyre kerüljön. 

L! után a különböző félreértéseket 

tette szóvá a volt angol miniszterei-

nők és ezeket állapította meg: A fél-

reértések eltűnnek, ha a jelenlegi ne-

héz időszakon biztonsággal tuljutunk 

és ha a brit, amerikai és orosz népnek 

lehetőséget* adnék arra, hogy megis-

merjék egymást és lássák, hogyan 

folynak a dolgok a mások országában. 

Repülőbizottságok járják az országot 
a közigazgatási szabotörök eltávolítására 

Budapest* március Í8. {Saját tudó-

Bitónk telefonjelentése.) Amint isme-

retes, a közhivatalok megtisztítása 

Nagy Imre elvtárs, belügyminiszter 

hatáskörébe tartozik. Nagy elvtárs ki-

jelentette ezzel kapcsolatosan, hogy 

elsősorban azokat, akik február 25. 

napján vagy azt követően antide-

mokratikus magatartásuk miatt rend-

őri felügyelet, internálás vagy nép-

birósági eljárás alatt állanak, azdn-

nali hatállyal fegyelmi alá veti és 

állásuktól felfüggeszti. X belügymi-

niszter repülőbizottságokat szervezett 

azoknak az eltávolítására, akik a köz-

igazgatás munkáját akadályozzák és 

a kormány rendeletének végrehajtá-

sát szabotálják. Az első repülőbizott-

ság már ki is szállt Szabolcs, Hajdú, 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe és 

Debrecenbe. A második bizottság né-

hány napon belül Baranyába és So-

mogyba, valamint Pécsre és Kapos-

várra megy. A harmadik bizottság 

pedig Győr, Moson ős Sopron várme-

gyébe. továbbá Győr és Sopron váro-

sokba indul. 

Mosószappan, pipereszappan, borotvaszappan 
Vs-ös, 1/c-os (5 m i nőségben ) 

I. A. Kenőszappan 
1 kg-os dobozokban 

Gyertya 
Szappanfőző lugköpótló 

l kg os dobozokban 
Mosóporok 
Ti8ztitóporok 
Vasporkup 

Púder 5 színben 
WC ptpir 
Ruhafesték 
Kályhafesték 
Éiszóda 2 dkg. lev. 
Borsnót'ő 
Vaniliapátló 
Fahéipótló, slb., stb. 

z é k e t ! 

Terp: cipőkrém 0, 1, 3 
Bőrzsir 0, 1, 3 
Parkett naszta 
1. A. sacharin fiolákban 
Márkás fogkrémek 
Fogporok 
Babykrém 
Hintőpor 

K é r j e n á r j e g y 
A pénz előzetes beküldése esetén még aznap a legolcsóbb napi áron szállít 

Ulmann és Weinberger nagykereskedők 
Budapest, V , Fürst Sándor-utca 5. 

Ismét Sztálin alakítja meg 
a szovjet kormányt 

A Szovjetunió népb iz tos "»í — a Szovjetun ió min isztere i lesznek 

(Moszkva, március 16.) A legfelső 

tanács mandátumvizsgáló bizottsági-

nak elnöke beszámolt a szövetségi ta-

nács ülésén és közölte, hogy a meg-

választott képviselők közül 287, vagyis 

42 százalék munkás, 231 képviselő ál-

lami, gazdasági, katonai és közhiva-

talokban tölti be tisztségét. A parla-

menti képviselők száma 251. A szö-

vetségi tanács képviselői között sok 

Ismert tudós és művész van. 

A Szovjetunió legfelsőbb tanácsa 

rátért a Szovjetunió kormányának 

megalakítására. Felolvasták Sztálin 

generalisszimusznak a népbiztosok t » 

nácsa elnökének nyilatkozatét, amely-

ben a kormányhatalmat a legfelsőbb 

tanács rendelkezésére bocsátja. Gr«-

cuka képviselő kifejezte, hogy egy-

hangúan teljes bizalommal vannak • 

Szovjetunió kormánya iránt i s a leg-

nagyobb mértékben helyeslik a kor-

mány bel- és külpolitikáját. Javasolta, 

hogy a legfelsőbb tanács ismét Sztá-

lin generalisszimuszt bízza meg, hogy 

a Szovjetunió kormányának összeállí-

tásáról javaslatot tegyen a legfelsőbb 

tanácsnak. A képviselők az indít-

ványt lelkes tapssal fogadták és zajo-

san éltették Sztálin generalisszimuszt. 

SvernI képviselő azt a javaslatot 

terjesztette a legfelsőbb tanács elé, 

hogy a szovjet népbiztosok tanácsit 

a Szovjetunió minisztertanácsává vál-

toztassák át és a Szovjetunió népbiz-

tosai a jövőben a Szovjetunió minisz-

terei legyenek. Az erről szóló tör-

vényjavaslatot a két ház kűlön-kűlön 

szavazással egyhangúlag elfogadta. 

Fonfos ügyek a közigazgatási bizottság előtt 
(Szeged, március 16.) A közigazga-

tási bizottság szombaton tartotta a 

városházán márciusi ülését. Dlczfa-

felélő ruha nélkül áU. A melegebb na-

pok végleges beköszöntésével a kö-

peny lekerül róluk és nem áll rendd-

Lussy Ferenc rendőrvezérőrnagy je- kezésükre tisztességes ruha. EzzW 

lentette, hogy a rendörtegétiység meg- kapcsolatosan közigazgatási bizottság 

elfogadta Koncz László elvtárs javas, 

latát, hogy küldjenek feliratot a bel-

ügyminiszterhez és kérjék a rendőr-

ség megfelelő ruhaellátását, mert a 

rongyos, vegyes ruházat a rendőrség 

tekintélyét csökkenti, ez ped'g a köz-

biztonság rovására megy. Kérte Dicz-

falussy főkapitány azt is, jár janak el 

a közellátási miniszternél, hogy ezen-

túl éppenugy, mint Budapesten a gaz-

dasági rendőrség által lefoglalt élel-

miszereket a közellátási felügyelőség 

utalja ki a rendőrség élelmezésére. 

Ezulán Dob ;y Pál tanácsnok olvasta 

fel a polgármesteri jelentést. Réna 

Béla elvtárs, tanácsnok a tartózkodási 

engedélyek ügyével kapcsolatban kér-

te, hogy ezentúl ne legyen szükség 

állandó tartózkodása engedély kéré-

sére. mert ez ma már időszerűtlen. X 

bizottság felhívja erre a polgármester 

figyelmét. 

Dr. Viola György elvtárs, tiszti 

főorvos jelentésével kapcsolatban Je-

néi Sándor elvtárs a Somogyi telepen 

Járványszert]en fellépett rilh elleni 

védekezés szükségességéről be-

szélt. Viola elvtárs elmondotta, hogy 

a somogyitelepi iskolát kéthetenként 

és a lakosságot is rendsz?re«en 

vizagáliák, de a védekezést igen meg-

nehezíti, hogy különösen tüzelőanyag 

hiánya miatt nem tudják a ruhákat 

jól kifőzni és igy a járvány tovább-

terjed. 

Gajdácsi Nándor gazdasági fel-

ügyelő jelentésével kapcsolatban Ma-

darász János a szérumbeszerzés érde-

kében szólalt fel az egyre erősebbt-n 

fellépő serlésvészre és a baromfiak dL 

hullására hivta fel a figyelmet. 

Ugyanakkor kérbe, hogy a bizottsájg 

gondoskodjék a gazdák megfelelő tá-

jékoztatásáról is. Nem szabad ugyanis 

hagyni, hogy az állatok elhulljanak, 

hanem a beteg jószágot azonnal fc 

kell vágni, mert a belső részek eldo-

básával a beteg jószág husa emberi 

fogyasztásra még kitűnően alkalmas. 

Az elhullott állatok viszont igen nagy. 

kárára vannak a közellátásnak. 

Ugyancsak a gazdasági jelentés-

sel kapcsolatban javasolja Jenel ©lv-

társ, hogy a kipusztított Makkoserdő 

helyén konyhakerteket létesítsenek a 

környékbeli lakosság számára. 

Dénes Leó elvtárs, polgármester be-

jelentette, hogy Németh gazdasági el-

lenőr már ki Is ment ebben az ügy-

ben a helyszínre és hamarosan meg-

történik a szükséges intézkedés. 

A közigazgatási bizottság ezenkívül 

még a különböző hatóságok jelenté-

seit hallgatta meg és fogadta €|. 

SZÍNHÁZ « MŰVÉSZET 
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HETI MŰSOR I 

Vasárnap délután 3 órakor: Az obsitos. 

Vasárnap fél 6-kor Luxemburg grófja. 

Hétlön fél 6-kor Obsitos. Akciós elő-
rdás. 

Kedden fél 6-kor Denevér. 

Szerdán fél 6-kor Denevér. 

OQO 
A Carmen aj nercp lökkeL Pénte-

ken a nemzeti ünrpre vall tekintettel 
ünnepi előadás volt a Nemzeti Színházban 
A színpad elejét nemzeti szinü lobogóval 
díszítettek. Az ePadás elótt a színházi 
•enekar el|át«zotta a Himnuszt, majd Gá'hy 
l'ál szavalta el Petőfi Nemzeti Dalát. A pén-
•eki előadáson egyébként a Carment nagy-
iészt a második garnitúra énekelte. Don 
Jósé ezultal is a kedden nagy sikerei be-
nut hozó Simándy József volt. Escamillo 
zerepét a tömör o>gánumu Szabadi István 

vette át, Zuniga hadnagv szerepét redig 
a kulturált hangú és kitűnő iátékké^zségü 
Nádas Tibor alakította. Mindhárman nagy 
sikert arattak. 

Aida aa Ujságiróotthonbaa. Vasár-
nap délután 5 órai kezdetei nacy müvé. 
szí esem ny színhelye lesz az Ujságiró. 
otthon. Előadásra kerül az Aida a Nem-
zeti Szinkáz operatársulatának kiváló szeM 

replóivel. Vendégek nem hozhatók. 


