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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 


