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Szentes közigazgatása 
nagyon érdekel bennünket. Azok 
közül a reformok közül, amelyek 
sürgősek és amelyeke; a legelsők 
közzé kell .helyeznünk, a közigazga 
tás egyszerűsítése és népiessé té-
teie. Az a vaskalapos bürokratizmus, 
amely M gyarországon a Bach kor-
szakban kezdődött és amely azóta 
a geometriai haladvány rendszere 
szerint növekedett -és a papírfogyasz-
tásnak és az adózó polgárság meg-
kinzásának a világrekordját érte el, 
megérett az elpusztításra. A magyar 
köztársaság léte és nemié e függ 
attól, hogy gyors, a nép érdekeit 
mindenben kielégítő közigazgatás 
legyen. Sok és nagy meggondolás 
kell ennek a kérdésnek helyes meg-
oldásához, de egy kétségtelen, hogy 
a megoldás legegyszerűbb, legbiz-
tosabb módja, ha visszamegyünk a 
múltba és elővesszük ősapáinknak 
azt a közigazgatását, amely nem 
pocsékolt vagonszámra papirost, de 
amely gyors, biztos és becsüietes 
volt 

A régi közigazgatás a s;óbeli el-
járás alapelvén áll. Ma el se lehet 
képzelni a leghaszontalanabb ügyet, 
hogy akta ne keletkezzék belőle és 
•e maradjon vissza egy közönséges 
ftöpatkólási ügyből legalább három 
akta, amelynek a papírfogyasztása 
legkevesebb két iv papiros volt. A 
polgárnak nem az az érdeke és a 
hivatalnok működésének sem az a 
célja, hogy haszontalanságokkal tölt-
se az idejét, hogy öles jegyzőköny-
veket gyártson akkor, amikor az igen 
és a nem úgyszólván eldönt min-
dent. Nem megyünk túlságosan 
messzire az elmúlt időkbe, csak 
megállunk a mult század utolsó év-
tizedénél. A városházára akkor ke-
rült az első két írógép s az egyiket 
az akkori polgármester, dr Lakos 
Imre kerítette a hatalmiba és en-
nek az írógépnek a működése olyan 
papírfogyasztást jelentett, amiről fo-
galma sem volt a régi világ hiva-
talnokainak. A polgármester akkor 
azt hitte, hogy őnélküle nem lehet 
elintézni egy passzus irást sem, ami 
azt jelentette, hogy még a passzus 
Íráshoz is külön polgármesteri en-
gedély kell, ha éppen hatósági bi-
zonyítvánnyal nem kell igazolni azt 
a körülményt, hogy a passzust írató 
félnek valóban van egy lova, vagy 
egy tehene és hogy az illető nincs 
sem csődben, sem gondnokság alá 
helyezve, tehát , joga van a passzus 
átírást igényelni. 

Talán torznak tetszik ez a példa 
amit itt előadtam, de annak a ret-
tenetes arányú bürokratizmusnak, 
ami kifejlődött, a legjobb paródiája. 
A közönségnek nem az az érdeke, 
hogy a leghitványabb ügy elinté-
zése órák hosszáig tartson és hiva-
talból hivatalba való má<zkálassal 
JArjon, hanem az, hogy mentől ha-
marább és minél tökéletesebben el-
intézze a hivatal az ügyét. A mai 
tözigazgatási rendszer ezt lehet» t-
lenné teszi. Nem a hivatalnok a hi-

bás, hanem a rendszer, az a köz-
pontosított közigazgatás, amely úgy-
szólván egy fillérnek a város által 
való felhasználását is a belügymi-
nisztertől teszi függővé s amikor 
miniszteri rendeletek követik egymást 
a közigazgatási tisztviselők agyon-
ijesztésére arról, ha egyetlen fillért 
el m- rnek költeni, amelyet a mi 
niszter meg nem engedett, azért öt 
évi fegyház jár. 

Nincö ember, sehol a világon, 
nemhogy a közigazgatásban lenne, 
aki egy esztendőre előre meg tudna 
mondani mindazokat a szükséglete-

ket, amelyekkel számolni kell. De a 
polgár maga sem lehet azzal tisztá-
ban, hogy milyen dolgai akadhat-
nak esztendő közben, mert hiszen 
előre nem látható körülmények mind 
ujabb és ujabb körülményeket vet-
hetnek fel, amelyek a hivatalnokok 
és a polgárt egyaránt lehetetlen hely-
zetbe hoznak. A bíráskodásról szóló 
törvényt a birónak „lelkiismereti 
szabadságot" ad. Tessék megmon-
dani, miért nem lehet a közigazga-
tási tisztviselőnek lelkiismeretbeli 
szabádságot? Nem engedi meg a 
bürokrácia? Vájjon egy belügymi-

nisztériumi fogalmazó; egy pénzügy-
minisztériumi tanácsos tökéleteseb-
ben tudja megállapítani azt, hogy 
Szentesnek mire van szüksége mint 
Szentes város polgármestere és vá-
rosi tanácsa? Nem. A városi tanács 
bizonyára jobban tudja és amíg a 
magyar közigazgatás átszervezése 
aem biztosítja az önkormányzati sza-
badságot, addig sem közigazgatás 
egyszerüsi'éseről, sem pedig a nép 
érdekeinek érvényesüléséről beszélni 
nem lehet. 

Sima László 

A nagy világ 
A szlovákiai magyarok deportálása 

Montgomery Moszkvában — Az általános 
lefegyverkezés 

Montgomery tábornok moszkvai I vacsorán vendégül. Másnap a szov-
tartózkodása során meglátogatta a I jet vezető katonatisztjeinek volt ven-
katonai akadémiát Itt Konyev tábor- I dége az angol tábornok, s ezen az 
nokkal találkozott. Majd Catroux tá- I összejövetelen Visinszky helyettes 
bornok, moszkvai francia követ látta I külügyminiszter is megjelent. 

Elfogadta a Biztonsági Tanács a lefegyverzési határozatot 
lati keresztülvitelére egy bizottság 
felállítását határozták el. A határo-
zat egyhangú volt. 

A Biztonsági Tanács elfogad a a 
lefegyverzésre vonatkozó közgyűlési 
határozatot. A lefegyverzés gyakor-

A magyarok deportálása Szlovákiában 
A hőmérő 22 fokos hideget mu-

tatott, de a deportálás tovább foly-
tatódott, Szlovákiában. Érsekújvárról 
érkezett jelentések szerint nyitott 
vagonokban szállítják a magyarokat. 

A nem megfelelően felöltözött em-
berek, különösen az asszonyok és a 
gyermekek sokat szenvednek a hi-
degtol. 

Ki lesz a francia köztársasági elnök 
Franciaország köztársasági elnökét 

januát 16 án választják. De Oaul e 
tábornok nem jelölteti magát, viszont 
még bizonytalan, hogy a pártok 
kiket jelölnek. Forgalomba került a 
szocialista Vincent Auriol, a radi-
kális Herriot és a katolikus nép-
párti Francis Gay. Auriol, jelenleg 
a nemzetgyűlés elnAk". Oay esélyei 
nem nagyok, s ha a pánok között 
megállapodás nem jön létre valószí-
nűleg Herriot-t választják meg. Ö 
általaban a nyugat kelet orientáció 
összeegyeztetését képviseli 

A választás módjit még nem ál 
lapítottak m g, s s így bizonv talán, 
hogy nyílt, vagy titkos szavazassa! 
valasz'ják-e meg az elnököt Az 

I elnök megválasztása után a Blum 
kormány beadja lemondását. Tehát 
az epyik válságból, a másikba fut 
bele a francia politika. Megindult 
a harc már a kormányalakítás körül 
is. A koalíciós kormány létrejövetele 
a Kommunista Párt beleegyezése 
nélkül nem lehetséges. 

Szó van arról is, hogy meghosz-
szabbitják a Blum kormány man-
dátumát. Ez a kisebbségi kormány 
hatalmas Hadatokat kell, hogy 
megoldjon, közben olyan intézkedé-
seket is foganatosítani kell, amely 
népszerűtlenséget von maga után. 
Valószínű tehát, hogy a Szocialista 
Part nem válialja a kormány terhét 

rupció legalább olyan káros az or-
szágra, mint a reakció. A Szociál-
demokrata Párt korrupcióellenes har-
cánál elsősorban a szociáldemokrata 
rendőrökre van szükég, 

— Mindent megteszünk a rend-
őrség jólétének javítására. 

Baleset érte 
az alispánt 

Dr Kunszeri Béla alispán Buda-
pestre tartott autóval, hogy a megye 
ügyeiben eljárjon, AZ autó elromlott 
a 17 fokos hidegben, s távol a vá-
rostól kénytelenek voltak megállni. 
Az autó vezetője elindult, hogy el-
érje a legközelebbi helyiséget, s on-
nan hozzon segítséget. Dr. Kunszeri 
Béla nem akarta az autót elhagyni, 
mert a jelenlegi országúti viszonyok 
mellett könnyen feltételezhető volt, 
hogy azt valami baj éri. A nagy hi-
degben kitartott az alispán az autó 
mellett, s mire hazaérkeztek Szen-
tesre, dr. Kunszeri alispán súlyosan 
megbetegedett. 

Szociáldemokrata zászlóavatás 
Tegnap délután a Vasasok szék 

házának dísztermében több, nini 
2000 bud pesti ren iőr jelen meg a 
budapesti rendőrség szociáldemo-
krata szervezetének zászlóavatásán. 

Szakasits Árpád miniszterelnökhe-
Ivettes rámutatott arra, hogy a 
rendőrök vigyáznak a demokráciára, 
de ami kgalább olyan fontos, küz-
di niök kell a korrupció ellen. A kor-

Átöntik 
a ref. nagytemplom 
harangjait 

A református egyház presbitériu-
ma nevében az egyház elnöksége 
már hónapok óta folytatott tárgya-
lást Szlezák László budapesti ha-
rangöntövel. A tárgyalások most 
befejeződtek és a vezetőség meg-
kötötte a szerződést és pedig olyan 
formán, hogy a nagyharangnak ét 
a kisharangnak a toronyból való 
leszállítása és a mesterhez való el-
juttatása az egyház kötelessége, míg 
a budapesti harangöntödébe a mes-
ter egy tiz mázsás és egy három 
mázsas harangot fog átöntetni. A 
szentesi harangok szállítását és a 
toronyba felvitelt maga Szlezák 
László harangöntő mester végzi. 
A szentesi munkálatok már folya-
matban vannak és valószínűleg né-
hány napon belül mind a két meg-
sérült harang harangöntődébe kerfli 
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Az Izé 
Belpolitikai helyzetkép 

Valahogy úgy néz az ember a 
mindennapba. Hogy nem találja meg 
magát sehogy, ügy van minden, 
legalább azt gondoljuk, l:ogy jobb 
volna, ha sehogy se volna. És 
misdezt az idézi elő, hogy egy le-
hetetlen esztendő után lehetetlen 
körülmények közölt indulunk egy 
újesztendőbe. A régi krónikák föl-
jegyezték 1791-től 1793-ig, a leg-
borzalmasabb nyomorúságot, azután 
ezelőtt száz «zíendóvei köszöntött 
ránk olyan inség, amire azt mond-
ták, sohasem volt párja. Majd jött 
1863 s 1866, egyik kései faggyal, a 
másik 64 napig tartó aszállyal., és 
akkor mit mondjunk mi, ránk az 
elmúlt esztendőben 280 napos aszá y 
jött, hogy azt fölváltsa 60 napos 
esőzés, hogy Noé özönvize húsvéti 
locsolás volt hozzá. És mikor ennek 
vége lett, akkor december 12 én 
megjött az első 16 fokos hideg, hogy 
azóta gyönyörködjünk a 10—20 fok-
ig terjedő hidegben és arról gon-
dolkozzunk, hogy mindezek után 
mi következik? „Az izé" követke-
zik.. A mai ember már elszokott 
ettöi a szótól és nem tudja az igazi 
jelentőségét. Néha használja, de nem 
abban az értelemben, amit ez a szó 
tulajdonképpen jelent. Az izé egy 
rejtelmes valami, egy nem nevezhető 
dolog, amelyik éppen ágy lehet sze-
relem, mint hideglelés, esetleg nagy-
vagyon de éppen úgy lehet kocsi-
lőcs is. És énnekem hiába, most 
amikoi arról vagyok kénytelen gon-
dolkodni, hogy mennyire lehetetlen-
helyzetbe kerültünk és irályén kilá-
tásokkal nézünk a holnapnak, akkor 
nem tudok egyebet mondani: izé... 
izé... izé... és ebben megvan csak-
ugyan minden. Benne van a politi-
tikusnak az 3ggodalma a most fel-
fedezett ellenforradalmi kísérletekről, 
benne van a hadisegélyes asszonyok-
nak keserűsége a semmirese jó ki-
csiny hadisegély miatt, benne van a 
mulatnivágyó fiatalságnak az öröme 
abban, hogy soha még annyi bálát 
és egyebet nem rendeztek Szentesen 
•int ebben a legkeservesebb meg-
átalkodott világban és izé. nem is 
tudom hogy mondjam tovább. Ez a 
cikk nem készült sem szatírának, 
sem nevettetni nem akarom vele az 
olvasót, de tökéletesen akarom adni 
a mai napoknak a keresztmetszetét. 
Izé, ez a helyzet legtökéletesebb 
szignatúrája. Senki se tud semmit. 
A politikai pártok csakúgy a bizony-
talanságban vannak, mint én, vagy te, 
vagy ö Egy bizonyos a hideg és 
annak közetkeztében olyan nyomo-
rúság és szenvedés, amihez hasonló 
alig volt még ebben az országban. 
Es izé. most következik a lehetet-
lenségek lehetetlensége: soha még 
akkora tűrést és akkora viszonylagos 
nyugalmat és beletörődést a meg-
változhatatlanba nem tapasztalhattam, 
mint amit most látok. És megint 
iié.. mi lehet ennek az oka, az, hogy 
úgy érezük, megfejtettük az izé ér-
telmét. Még ezt a kegyetlen telet át 
kell szenvednünk és akkor jön egy 
tavasz, amely kiegyenlít politikailag 
közgazdaságilag, társadalmilag min-
den izét. (S-ó.) 

Közeledik a nemzetgyűlés'új ülés-
szakának .negnvitasa A Kisgazda 
Párt már ki is jelölte a költségvetési 
vita vezérszónokát. Tegnap meg-
kezdték a nemzetgyűlés bizottságai 
az első költségvetés tárgyalását. 

Nagy Ferenc miniszterelnök a Kis-
gazda Párt politikai bizottsága előtt 
beszámolt a leleplezett fasiszta ösz-
szeesküvésről, majd közölte, hogy a 
Baloldali Blokkal folytatott tárgyalá-
sok a gazdasági kérdésekben ered-
ményre vezettek. Ezután a politikai 
bizottság a megüresedett államtit-

kárságra Kószél Sándor képviselőt 
jelölte. Az igazságügyi államtitkár 
személyében dr. Hompo'a Mihály 
neve került előtérhe. Természetesen 
ezek a jelölések még nem véglege-
sek. 

Szóba került egy új minisztérium 
és egy államminiszíerség felállitásá 
nak terve is. Az államminiszterségre 
Veres Péter iart igényt 

A Szociáldemokrata Párt erélyesen 
sürgeti a kultusz árca ügyének leg-
rövidebb időn belül való megoldá-
sát. 

3 vagon terméskő 
e g y nól k e r é k p á r , 
f e s t m é n y e k eladók. 

Érdeklődni: 

József Attila-u. 18 az. 
m e s t mellett a korosmában. 

Háromféle forgalmi adó 
Az uj forgalmiadó resdelet kü-

lönbséget tesz az áruk előállitói és 
forgalombaliozói között. Az előb-
bieknek lermelői forgalmi adót, az 
Utóbbiaknak általános, vagy fényű-
zési forgalmi adót kell fizetniök. 

Termelői forgalmi adót főleg a 
gyárak, a nagy és kis iparosok fi-
zetnek De a nagy és kiskereskedők-
nek, gyógyszerészeknek, drogériák-
nak és iliatszertáraknak is kell ter-
meifii forgalmi adót fizetni, ha az 
áruk előállításával, vagy kitermelé-
sével is foglalkoznak. Ez a forgalmi 
adó 8—10 százalék. A kisiparos 
ha legfeljebb két segédet és 
két tanoncot, vagy egy segédet és 
négy tanoncot, vagy segéd nélkül 
hat tanoncot foglalkoztat, csak 5 
százalék forgalmi adót köteles fi-

zetni. 
Általános forgalmi adót minden 

áruszállítás után és az önállómunka 
— vagy szolgálatteljesités után kell 
fizetni. A kulcs 3 százalék, a ven-
déglősíparban 9 százalék. Azok a 
kiskereskedők pedig, akik fogyasz-
tók részére bort, sört és szeszes 
ilalt, valamint cukrászipari terméke-
ket is árusítanak 7 százalékos for-
galmi adót fizetnek. 

A fényűzési forgalmi adó alá eső 
cikkek, valamint a fényűzési válla-
latok bevételei után 20— 50 száza-
lék fizetendő. 

A jö őben adóközösségi rendszer-
ben c ak a kisiparosok és a kiske-
reskedők adózhatnak. Testületi áita-
lányozást csak a szellemi foglalko-
zásuaknak engedélyeznek. 

Közgazdasági tükör 
Amikor az elmúlt esztendő utolsó 

helében a kormányzat erélyes in-
tézkedések megtételére határozta el 
magát a gazdasági élet vámszedői 
ellen, már a legvadabb áranarchia 
dühöngött az országban. Az a mér-
téktelen mohóság, amelyet egyesek 
ttlzott nyereségvágya idézett elő, ha 
nem is romlással, de 

igen nagymérvű veszede-
lemmel fenyegetett. 

A statáriumnak a gazdasági bűn-
cselekményekre történt kiterjesztése, 
aL árleszáiiitások, amelyeket az ár-
ellenőtzö szervek példaadó munkája 
biztosított, lehetővé tették azt, hogy 
ma már ismét nyugalom uralkodik 
a gazdasági fronton. 

Az iparcikkekkel való íeke-
tézés és árdrágítás úgy-
szólván teljesen megszűnt, 

és legfeljebb csak nyomokban lel-
hető fel, az élelmiszer feketepaic 
pedig a Gazdaságkutató Intézet je-
lentése szerint a november 1-i ter-
jedelmének egyharmadára zuhant 
vissza és azóta is napról napra 
sorvad. 

Osongrádmegye as élen 
Hivatalos adatok szerint sorrend-

ben az alábbi hat vármegye jár 
elől az árdrágítás és a feketepiac 
elleni harcban : Csongrád, Baranya, 

Szolnok Fejér, Békés és Sopron 
megye. 

Az elért eredmény természetesen 
nem jelenti azt, hogy az ellenőrzé-
sen most már lazítani lehet, sőt 
uj feladat nyomul előtérbei 

& megelőzés kötelessége, 
az, hogy folytatólagos munkával az 
árdrágítás és feketézér szándékát 
még csirájában elfojtsuk 

A jelenlegi gazdasági helyzet két-
ségtelenül biztató, s ezt minden ön-
ámftás nélkül mondhatjuk. Maga a 
kormányzat is a megelőzés örvende-
tes taktikáját folytatja, 

s áruval küzd az áremelke-
dés, illetve az árdrágítás 

ellen. 
A textilfronton, ahol eddig a legke-
vesebb babér termett a dolgozók 
számára, a decemberi árleszállítással 
némileg enyhült a helyzet, de a kö-
zeljövőben gyökeres javulás fog be-
következni. 

Tízmillió méter magyar 
textiláru 

kerül piacra január végén, mint 
textiliparunk teljesítőképességének 
nagyszerű eredménye. Ez az egész 
hatalmas árumennyiség a magyar 
piacra kerül, feleslegessé téve min-
den megkötöttséget, s végre valahára 
próbára téve a vásárlóerőt. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
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Fiatal ördögök 
Amerikai filmremek. A kalandos ifjúság története. Harc a nagy-
birtok ellen. Csupa szív és derű. öt tündéri gyermekszereplő. 

Létminimumot 
Régi közmondás. gyomrunkon 

keresztül nézzük a világot. Ez áll 
a demokráciára is. A reakció tisz-
tában van ezzel, amikor a politikai 
sikereket gazdasági téren igyekszik 
megfúrni. Az árak leszállításával 
lehetne ezt ellensúlyozni. De ez még 
nem elég: a létminimumot minden-
ki számára biztosítani kell és a 
44—48 forintos fizetések ezt nem 
biztosítják. Sok rendeznivaló van 
még ezen a téren. Célunk az, hogy 
a társadalomban megteremtsük a 
kollektív felelisséget. Mindenki 
érezze, hogy a közösségért vagyunk 
és a közösség miértünk van. A 
mostani fizetéskülönbségek ezt nem 
teszik lehetővé. A rendszer ellensé-
gei kihasználva a helyzetet igyekez-
nek éppfn ezért a dolgozó rétege-
ket saját szervezeteikkel szembeállí-
tani. Arról nem fíeszélnek, hogy a 
demokrácia egy kifosztott és lerom-
bolt országot kapott és hogy a 
munkáspártok, akiknek a mai ne-
hézségeket nyakukba varrják, ki-
sebbségben vannak. Tőkésrendszer 
van nálunk s ez jelenti az egyik 
oldalon a tobzódó jólétet, a mási-
kon a jullaszté nyomort Nem vé-
letlen ez. És éppen ezért kell elkö-
vetni mindent a létminimum bizto-
sítódra. Megtanultuk a múltban, 
hogy a nyomor nem öntudatos, ge-
rinces, hanem jellemtelen, megalku-
vó embereket nevel. Nekünk pedig 
gerinces emberekre van szükségünk. 
Ezt kívánja az ország érdeke és 
ciak ezen épülhet fel az erős demo-
krácia. Arról ven szó: hogyha 
nincs, akkor senkinek se legyen, a 
meglévőt pedig igazságosan kell 
elosztani. Ki kell kapcsolni a fo-
gyasztásból azokat, akik a terme-
lésben nem vesznek részt, s lehetet-
lenné kell tenni, hogy amikor vala-
kinek kenyérre sincs, n másik két-
ezer forintot vágjon zsebre. Ezek a 
dolgozók kívánságai, amiknek meg-
valósítása a legsürgősebb feladat. 

Halálos 
Ítéletek 

hangzottak el a statáriális bíró-ág 
előtt az árdágítók hiénái fölött. A 
feketéző speku ánsok szinte kihívták 
maguk ellen a dolgozók jogos elke-
seredését. — abb3n a biztos tudat-
ban —, hogy pénazel, összeköttetés-
sel el tudják mindég simítani ma-
nipulációik következményét. Az éte-
lükkel kell, hogy fizessenek speku-
lációikért azok, akik az egész dol-
gozó magyar társadalom életét ve-
szélyeztetik é* hiába a sápadt ije-
dezés nem méltók a részvételre, 
mert mondjuk meg őszintén hogy 
ezek az Ítéletek csak töredék elég-
tételadást jelentenek azzal az erköl-
csi, anyagi és fizikai kárral szem-
ben, amit az újjáépült nemzetnek és 
az egész dolgozó társadalomnak 
okoztak. Nemcsak a haladás ellen-
ségei ök, mikor a gazdasági ójjá-
épülés útját állva cinkosává válnak 
a reakciósok fekete táborának, ha-
nem egyúttal a mindenaapi életün-
ket is veszélyeztetve megtagadna^ 
minden emberi és közösségi énést 
- - Nincs más út, könyörtelenül ki-
keli irtani a kártékony élösdiket, 
akiket kizárólag profit éhségik jut-
tatott a rögtönitélő bíróságok elé. 

— Autószerencsétlenség Nagy-
mágocs mellett. Mágocs mellett a 
műúton az egyik súlyosan megrakoU 
tehergépkocsi eddig még ismeretlen 
okból felborult és Szőke Miháíy 
lajosmizsei lakos szörnyethall. 

— ötszázezer forintot biztosított 
a pénzügyminiszter az agrártudomá-
nyi egyetem felépítésére. 
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Szentessy és Kerekes, 

Iparos hírek 

Siess f Adj! Segíts! 
Uj lap jelent meg! „Siess l Adj! 

Segíts !u A hadifoglyok, kórházak, 
tüdőbetegek megsegítésére alakult 
társadalmi összefogás lapja. 

Uj szint jelent ez a lap a magyar 
újságírásban szociális célkitűzéseivel. 
Nemcsak rámutat a kérdésekre, de 
megoldásukat is elősegíti. Tájékoz-
tatja a közönséget a mai helyzetről, 
színes és ertékes riportokban. Segít-
ségére siet a nehezen élő kisembe-
reknek. Tanácsokkal látja el őket. 
Népszerűsíti az egészségügyi kérdé-
seket. Különös érdeklődésre tarthat 
számot - különösen vidéki viszony-
latban — a korszerű és egészséges 
építkezésre vonatkozó melléklet. 

Örömmel üdvözöljük új laptársun-
kat és várjuk 4—6 hetenként meg-
jelenő számait. 

— Városi tanácsülés. Tegnap 
délelőtt Vajda Imre polgármester 
elnöklésével ülést tartott a városi 
tanács. Az ülés napirendjén folyó 
ügyek szerepellek Szóbakerült a 
közigazgatási reform kérdése is. 

Megszűnik a Nemzeti Bi-
zottság hivatala. Amint értesül-
tünk a Nemzeti Bizottság állandó 
titkárságát megszüntetik, tekintettel 
arra, hogy a politikai bizonyítványok 
kiadásának a joga a jövőben a rend-
őrség államvédelmi osztályát illeti 
rntg. A Nem<eti Bizottság admi-
nisztrációjának terheit eddig a város 
viselte, most ezt számolják fel. Az 
intézkedési nein tartjuk helyesnek, 
mert ha pillanatnyilag az N. B. ügy-
forgalma meg is csappan a Föld-
igénylő Bizottságok feloszlatása után 
ismét nagy adminisztrációs feladatok 
várnak az N. B-re. 

— Felhívjuk azon munkásokat, 
akik a tiszahid építésnél dolgoztak, 
de jelenleg munkában nincsenek, 
létfön reggei 8 órakor a Szakszer-
vezeti Titkárságon jelentkezzenek 
cukorutalvánv átvétele végett. Sze-
mélyenkint 2 kiló cukrot kapnak 
hatósági áron. A cukor átvehető 
Jövendő-utca 3 alatt 8-3-ig hétfő 
reggeltől szerdán délutánig bezá-
rólag. 

— A Szociáldemokrata Párt 
aói csoportja f. hó 12-én, vasárnap 
délután 5 órai kezdettel a pártszék-
házban teadélutánt rendez, amelyre 
ezúttal hívja meg a város közönsé-
gét az Elnökség 

— Meghivó. A szentesi kovács-
fcognár szakosztály az Ipartestület-
tea január 18 án 7 órai kezdettel 
tacsorával egybekötött táncmulat-
ságot rendez Gábor Pista zene-
karával, melyre mindenkit szeretet-
tel várunk. Rendezőség. 1358 

— A Faipari Munkások Szer-
vezete 1047. évi jaauár hó 12 én 
4. e. 10 órakor a Szakszervezeti 
Székházban tisztujitó értekezletet tart 
Melyre pontos megjelenést kér a 
vezetőség. 

— Az új török követ Buda-
pesten. Agia Aksel, Törökország 
új budapesti követe kedden a ma-
gyar fővárosba érkezett. 

— Hivatalszünet a városhá-
zán. Ma nincs hivatal a városhá-
zán, mert a fűtőanyag szűke miatt 
minden hét szombatján kénytelen a 
város hivatalizünetet tartani. 

Az Iparos Dalo^ör vezetősége kéri 
a dalárda tagjait, hogy a próbák 
minden héten kedden és pénteken 
este 7 órakor kezdődnek az Ipartes-
tületnél. Mindeski pontos megjele-
nését kérjük, mert a közeljövőben a 
dalárda bemutatkozó hangversenyre 
készül. Fűtött terem van. 

Az ipt. elnöksége kéri az elöl-
járósági tagokal, hogy hétfőn, jan. 
13-án d. u. 3 órakor tartandó ülés-
re pontosan megjelenni szivesked-
jenek 

í A forg. adóhivataltól nyert érte-
sülésünk alapján a következőkre 

( hivjuk fel iparosaink figyelmét: 
j forg. adóközösség december 31-ével 
! lejárt, addig amig a forg. adókö-
| zösség uj egyezséget nem köt a 

P. ü.-al, január hóra előleget fizet-
het be, de addig, mig az uj egyez-
ség létre nem jön, mindenki blok-
kolni köteles Ha valamely szakma 
forg. adóközösséget akar, a követ-
kezőket kell megcselekednie: kér-
vényt kell beadni (6 frt. okmány-
bélyeggel) a szegedi p. ü. igazgató-
sághoz, mellékelni l drb. nyilatko-
zatot, aláírásokat, 2 pld ban a ta-
gok névjegyzékét, kimutatást, hogy 
aug. dec. l-ig havonta mennyi volt 

I a bruttó bevétele, jkv. az intéző és 
felügyelő bizottság megválasztásáról. 

| Az ipt jegyzői hivatala értesiti 
: az iparosságot, hogy az egyes szak. 
í osztályok évi rendes tisztujitó köz-
' gyűlései a következő időpontban 
( lesznek megtartva: Vasárnap jan. 
| 12-én d. e. 9 órakor bognár szak. 

oszt. (fa-jegyek osztása is), ugyanez 
; időben másik teremben a kovács 

szak. oszt. Hétfőn, jan. 13-án, d. u. 
6 órakor a faipari vegyes szakoszt. 
(kosárfonó, kárpitos, kádár, kefe-

j kötő, kaptafakészítő, esztergályos, 
i szüakészltő, hangszerkészítő), ugyan-

csak hétfőn d. u. 6 órakor a csiz-
madia szak. oszt. tart közgyűlést. 

Kedden d. u. 4 órakor a nőiszabó 
szak. oszt., és másik helyiségben 
ugyaneznap d. u. 4 órakor a Ruhá-
zatiipari vegyes szak. oszt. (takács, 
férfi, nőikalapos, paplanos, kelme-
festő, sapkakészítő), 16 án, csütör-
tökön d. u. 5 órakor a cipész szak. 
osztály tart tisztujitó közgyűlést. A 
gyűlések az Ipartestületnél tartanak, 
kérjük a tagok pontos megjelenését. 

Az Ipartestület értesíti a bognár, 
kocsigyártó iparosokat, hogy . részük-
re 33 ms akác gömbfa kiutalás ér-
kezett. Az utalványok szétosztása 
vasárnap d. e. 9 órakor lesz, min-
den utalvány 50 fillér. Az utalvány 
beváltható a Krausz-cég fatelepén. 
(Klazál-u. 49. szám.) 

Az Ipt. jegyzői hivatala felhívja 
azo i cipész, csizmadia iparos fi-
gyelmét, aki a jan. havi bőrutalvá-
nyát csütörtök d. u. nem vette át, 
az hétfőn és kedden okvetlen vegye 
ki, mert későbbi igényjogosultsága 
nem lesz figyelembe vehető. 

Az Ipirtestület jegyzői hivatala 
értesiti az iparosokat, hogy a fod-
rász szakosztály hétfőn, január 13-
án d. u. 5 órakor tartja évi rendes 
tisztújító közgyűlését, ekkor lesz 
tárgyalva a szakma kétfelé választás 
ügye és a vasárnapi üzletzáróra 
ügye is. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
felhívja a fémipari vegyes-szakosz-
tály tagjait, (órás, késes, bádogos, 
köszörűs, rézöntő, fogművesek) hogy 
évi rendes tisztújító közgyűlésük 
jan. 16-án, csütörtök délután 5 óra-
kor lesz az ipartestületnél. Pontos 
megjelenést kérünk. 

Az Ipartestület jegyzfi hivatala 
értesíti a vendéglős, cukrász ipar -
sokat, hogy együttes tisztújító köz-
gyűlésük jan. 15-én, szerdán d. u. 
3 órakor tesz az Ipartestületnél. 
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Adj! 

A környékben történt 
Nem akarjuk megnevezni a he-

lyissel, ahol ez az eset lejátszódott. 
Végetért a mozieőadás. a közönség 
özönlött ki a moziból. Elegáns pár, 
kart-karbaölt ve halad az úttesten. 
Már sötét van, s ahogy az ívlámpa 
fényébe kerülnek, az egyik kapualj 
mélyéből vércseszemü asszonyság 
ugrik elő, s megy egyenesen a férfi 
ka ján levő hölgy torkának: 

— Hát, te vagy az, te p.szok. Te 
dúltad fel az én családi boldogságo 
mat stb., stb. — A megrettent ga-
vallér szólni sem tudott rémületében. 
A társaságában levő4iölgy hamarabb 
magához tért ijedtségéből, de már 
jókora tömeg volt körülöttük, ami-
kor megszólalt: 

— Asszonyom, ka maga úrinő, 
akkor ezt az ügyet nem így intézi el. 

— Majd elintézem én magát — 
hangzott a válasz, s már csattant is 

a retikül a turbános fejen. 
így történt. Nagynehezen szétvá-

lasztották őket, s az emberek ezzel 
a megjegyzéssel távoztak a tett szín-
helyéről: Úgy szép az élet, ha zaj-
lik I 

Megszűnik 
a kompforgalom 

A Szentes - csongrádi híd elké-
szültevei fölöslegessé vált a bödi 
révnél beiktatott kompforgalom. Bár 
a hídavatás után sokan abban a 
hitben éltek, hogy az egyirányú for-
galmat lebonyolító újjáépült híd ta-
lán nem fog megfelelni az itteni 
forgalom követelményeinek, ez nem 
vált be és akkor, amikor a váro-
sunknak a komp fentartása igen 
jelentős kiadásokat eredményez, így 
annak fentartása teljesen feleslegessé 
vált és megszűnik. 

Ország - Világ 
Koppenhágába érkezett a magyar 

mezőgazdasági küldöttség. 

Székesfehérvárott több fiú születik 
mint lány. 

Olaszországban eddig 13 halálos 
áldozata van a fagyhullámnak. 

Batonyán vakmerő tanyai betörést 
követtek el. 

Karády 
és a kávéház 

Karády Katalin, az ismert film-
színésznő és a budapesti Pátri* ká-
véház között érdekes botrány pat-
tan ki. A kávéház szilveszteri műso-
rán Karády is fellépett Ezatán szó-
beli megállapodást kötött a kávéház 
Karádyval, hogy január 5-től napi 
800 forintért esténként fel fog lépni. 
A Pátria ezután hirdetéseket adott 
fe', úgyhogy a közönség zsúfolásig 
megtöltötte a kávéház termeit. Ka-
rádi azoban nem jelentkezett. Most 
Karády nem akar tudni a szerző-, 
désről, sőt pert indít a kávéház tu-
lajdonosa ellen, mert visszaélt nevé-
vel és szerinte színésznői hírnevét 
rontotta. 

Vidám sarok — 
Ezelőtt vagy harminc évvel nagy 

bányarobbanás történt Resicán. A 
lapok kiküldték különtudósítóikat, 
akik vasárnap 6 órakor érkeztek meg 
Resieabányára. Hamar körülnéztek 
és megírták távirataikat, miután ab-
ban az időben még interurbán tele-
fon nem volt. Amikor a távirdahiva-
talba értek és fel akarták adni né-
h^nyezeiszavú táviratukat, egy frakk-
ba öltözködött távirdatiszt azt mon-
dotta, hogy izeket a sürgönyöket 
bizony — vasárnap lévén — már 
nem küldheti el, mert öt perccel 
van nyolc óra előtt és a hivatal 8 
órakor zárul, ö pedig az Istennek 
sem marad tovább a hivatalában, 
mert ma bálba megy. Hiába akarták 
az újságírók kap citálni a távirda-
tisztet, a legnagyobb koncesszió az 
volt, hogy legfeljebb őtvenszavas 
távirat leadására vállalkozott, mert 
ezt egy negyedórán belül le tudja 
kopogni. Erre Beöthy László, aki 
akkoriban a Budapesti Hírlap ripor-
tere volt, a következő táziratot adta 
oda elküldés céljából: 

Hegedűs Sándor kereskedelemügyi 
miniszter, Budapest. 

A resicai posta távirdatUztje nem 
akarja rögtön elküldeni a Budapest-
ről kiküldött ujságirók távirati jelen-
téseit, mert bálba kell mennie. Is-
merve Nagyméltóságod előzékenysé-
gét a magyar sajtóval szemben, 
amelynek tagjai közzé tartozott, mlg 
miniszterré nevezték ki, arra kérném 
Excellenciádat, indítson rögtön fe-
gyelmit nevezett tisztviselő ellen és 
mentse fel állásától. A budapesti 
napilapok kiküldött tudósítói. 

Ennek a táviratnak azután meg 
volt a kellő hatása. A tisztviselő 
kérlelte az újságírókat, hogy ne 
küldjék el a rövid táviratot, hanem 
inkább adják oda a hosszú szöveget 
mert ö azokat le fogja kopogni. 

N A KSTK 

tánc a Petőfiben 
ifj. GÁBOR PISTA zenéje mellett 
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— Ruházati munkások í. hó 
13-án d. u. 5 órakor tagértekezletet 
tartanak. Tárgy: Titkárság átiratá-
nak ismertetése és megvitatása. A 
bálra jegyek kiadása. Több aktuális 
dolog megbeszélése. A fűtésre való 
tekintettel pontos megjelenést kér 
az Elnök. 

— Éheznek a vadak. A nagy 
hideg miatt súlyos élelmezési gon-
dokkal küzködnek környékünk vad-
jai. Több helyről jelentették, hogy 
az elárvult jószágok bementek a 
tanyákba és ott békés egyetértésben 
a háziállatokkal eszegették a takar-
mányt. Valamit tenni kellene, hogy 
a régi mintára ismét megkezdjék 
a vadak etetését. 

Szociáldemokrata Párt Női 
csoportja 

január 12-én, vasárnap 
délután 5 órakor a párt-

székházban 

tea-délutánt 
rendez, utána 10 óráig tánc 
lesz, melyre mindenkit sze-
retettel vár a Rendezőség 

Párthfrek 
OT1 január 11-én d. u. 1 órakor 

•TI székház. Előadó: Erdei Pál. 

12-én vasárnap délelőtt 11 
órakor minden fizemi pártszer-
vezet elnöke, titkára és vezető-
ségi tagja pártfegyelem terhe 
alatt köteles megjelenni a párt-
székházban 

Rendőrségi hírek 
Örömmel értesültünk, hogy a ma-

gyar államrendörségnek új folyóirata 
jelent meg „Magyar Rendőr* cimen 
Marsai László rendöralezredes fő-
szerkesztésével és Bihari Ferenc 
rendöralezredes kiadásában. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy rendőrsé-
günk fejlődését, szellemi és gyakor-
lati kiképzését az illetékesek áldoza-
tot és fáradtságot nem kiméivé, 
szívügyüknek tekintik. 

Ebben a rendőrujságban olvastuk, 
hogy úgy a rendőralkalmazottak, 
mint a tisztiállományba tartozók ré-
szére rendőrkórház nyílt Budapesten, 
orr-fül, gége, bőr és urológiai osz-
tállyal és mint olvassuk, még né-
hány nagyobb vidéki városban ha-
sonló kórházak fognak nyílni. 

A Szovjetunió 
kőolaj gazdagsága 

Pályázati hirdetmény 
Az 5000-1946 M. E. sz. lendelet 

végrehajtása során megüresedett 
szegődményes városi gyepmesteri ál-
lás betöltésére pályázatot hirdetek és 
felhivom azon pályázni szándékozó 
kat, akik ezen murkakör ellátásá-
hoz megfelelő felszereléssel rendel-
keznek, hogy szakképzettség'¡ket ed 
digi működésűket igazoló szolgálati, 
illetőleg működési bizonyítvánnyal 
valamint rendőrhatósági erköicsi bi-
zonyítvánnyal felszerelt kérvényüket 
1947. január 15. napján deli 12 
óráig nyújtsák be hivatalomhoz. 

Az alkalmazos szegődményes jel 
legü, javadalmazása a XV. fiz. oszt. 
3. fokozatának megfelelő havi díja-
zás, valamint természetbeni lakás. 

Potgdrmeser 

Hirdessen lapunkban! 

A 17-ik geológus kongresszuson 
elhangzott.beszámoló szerint a Szov-
ietunio első helyet foglal el a vilá-
gon, kőolaj tartaléka szerint Széles 
körben ismertek a bakui kőolajfor 
rások. Ott már körülbelül 80 évvel 
ezelőtt kezdődött a kőolaj kiterme-
lés. Az első világháború előtt — 
1913-ban, a bakui kőolajipar az 
az egész ország kőolajtermelésének 
82-át tette ki, ehhez járult a groz-
nyii kőolaj, mely a további 13 szá-
zalék s csak 5—6 százalékot esett 
az összes többi vidékeire az or-
szágnak. 

A hatalmas Szovjetunióban ez 
nagy kényelmetlenséget idézett elö 
s hátráltatta egy egész sor iparág 
fejlődését. A bakui kőolaj kiterme-
lés fejlődése és tökéletesítése után 
a Szovjetunió tudósai széles kuta-
tómunkába kezdtek az ország többi 
részeiben, hogy ott uj kőolaj tele-
peket létesítsenek. Különös figyelmet 
fordítottak a Volga középfolyása és 
az uráli hegylánc közö t elterülő 
vidékre. Iván Gubkin akadémikus, 
ismert szovjet geológus ha'aliras 
jövőt jósolt ennek a kö: elnek. Az 
ő vezetése alatt kezdődött itt meg a 
kőolaj kutatás. A kutatás credmény-
nyel járt. Az első erdmény a har 
mincas években mutatkozott. S né-
hány év múlva a Volga és Ural 
közötti hatalmas területen a kőolaj-
kutak erdei keletkeztek. 

Kőolajat találtak a Szamara mel-
letti Luk környékén a Volga men-
tén és a kujbüsevi körzet több he-
lyen. 

Kőolaj kitermelés folyik Kujbüsev 
keleti oldalán fekvő Bogoruszláv 
környékén is, a Ba-kir uton. Itt 
született meg a Szovje'unió máso-
dik kőolaj telepe, melyet második 
Bakunak neveztek el Először Isim-
bájban találtak kőolajat, de rövid-
del ezután hatalmas, gazdag telepre 
bukkantak Tujinazach környékén is. 
Kőolaj nyilt meg a Káma l lyó 
medrében is. Sokszor egész várat-
lanul kőolaj szökőkutak törtek fel. 
így fedezték fel a kőolajat a Káma 
folyó partján levő Ouszovszki vá-
rosában, me'y Mooov városával 
szemben fekszik. Ott papírgyárat 
építettek és kutat ásnk, amelyből 
vizet véltek kapni, de a kut mélye 
kőolajjal válaszolt. 

Mindezek eredményeként a kőolaj 
telepek elhelyezése a Szovjetunióban 
már a második ötéves terv befejez-
tével tökéletesen megváltozott. A 
második világháborút megelőzőleg 
az ország egész kőolaj termelése 
1913-al összehasonlítva 3.5-el nőtt. 
A bakui körzetben háromszorosra 
nőtt a kőolaj kitermelés, de az 
újonnan felfedezett körzetekben sok 
kai jobban nőtt az arány. Nemcsak 
Középázsiában, de a Távolkcleten, 
Szahalin szigetén is fejlett kőolaj 
kitermelés folyik. 

A Szovjetunió keleti körzeteinek 
kőolajtermelése kifejlesztésiben nagy 
szerepet játszik az uj ötéves terv. 
Ez alatt az idő alatt az egész ter-
melés 14 százalékkal fog szaporodni 
a békebelihez képest. Ez idő alatt 
az egész Szovjetunió termelése 1940-
töl 1950-ig a keleti körzetekbei, 36 j 
százalékkal fog szaporodni^ 

Attól kezdve, hogy a kutatók az i 
Ural déli és nyugati lejtőin megje- ! 
leniek, hogy köoiajat keressenek, j 
alig 15 év mult el. Ma ott hatalmas j 
kőolaj lelepek vannak. A geológu- i 
sok most szorgalmasan tanti'tná- [ 
nyozzák a Kaukázust és Bakut, 
mert az a véle nényük, hogy ezen 
vidékek kőolaj telepei nincsenek 
még kellően felfedve. 

A bakuiak most hatalmas mun-
kába fogtak A geológusok miután 
megállapították, hogy még igeir sok 
telepnek kell a Környéken lenni, 
folytatják kutatásukat. A fiatal szov-
jet geológus, az Azerbajdzsán Ba-
bazade kutatása hatalmas sikerrel 
járt. Most a 'engerben furat kőolaj 
kutakat s egyéb gazdag forrásokra 
is akadt. Sikeres munkájáért a kor-
mány a „Szocialista Munka Hőse" 
rendjellel tűnte te ki. Az újonnan 
feltárt telepek nagy jövő elé néznek. 

Azerbajdzsán sok helyén találtak 
még hasonló gazdag telepekre ugy 
a tengetber, mint a szárazföldön. 

A Szovjetunió köolaj-ipara a leg-
modernebb technikával van felsze-
relve, mely állandóan tökéletesedik, j 
A gépek száma napról-napra nő. 
Egész sor nagyüzem gyártja a kő-
olaj kitermeléshez szükséges gépe- *! 
ket. Mindez elő-egiti ugy az uj, j 
mint a régi telepek kihasználásának 
tökéletesítését s az ötéves terv ki-
töltését. 

Szinház 
Csütörtökén este tartotta megnyitó 

előadását Hámory Aladár szintá su-
lata. A n*gy nehézségek leküzdése 
után, az egész vár<»s fokoz- tt érdek-
lődéssel tekintett a szinievad meg-
indulása elé. Vajda Imre polgármes-
ter üdvözlő szavni után Homonnay 
István, a társulat főrendezője I pett 
a függöny elé, hogy régi ismerőseit, 
a sze tesi közönséget köszöntse. 
Megígérte, hogy a társulat tagjai 
mindent mrg fognak tenni azért, 
hogy Szent« s a S'lniévad folyamán 
igazi kultúrát, jo elftada>okat k pjon 
és a színházban valöban ne csak 
szórakozzé , hárem kulturális téren 
is ga?d<*KOdiék. 

a mexnyitóelöadás műsorán, ügyes 
megválasztással Kálmán Imre világ-
hírű es örökszép operettje, a Csár-
dás Koályi ö szenpeit A társulat 
operettszemélyzete bebizonyította azt, 
hogy nem létezik r c »pelt da ab, 
sőt e*y réfci jó oo rett igazi művé-
szetei, síl^vei, lélekkel elő dva ma 
is alkalmas a ra, h<^y az emberek-
ben a bekeevek kellemes illúzióját 
keltsék. A társu at összeszokott, s 
egészen jó be.yomást keltett. Lát-

szott játékukon, hogy minden ere-
jükkel igyekeznek felmelegíteni a 
közönséget. A címszerepben H. Déri 
Marika elsővonalbei t nyújtott. Kel-
lemes hangja és közvetlen, pózmen-
tes játéka máris belefér között a 
szertesi szívekbe A rutinirozott és 
nagyszerű megjelenésű Madarász 
László Edvin szerepében, a Szente-
sen rég lá ott régi bonvivántípus 
megtestesítője, aki igen nagy sike-
rekre tarthat számot. A társulat cse-
megéjei, Szentes számára felüdülést 
jelentő megltptés a táncoskomikus-
p*r Görög Marika és Besztercey 
Pál. Megmondjuk őszintén, bi/onyos 
előítélettel néztünk a táncoskomiku-
sok szereplése elé. A vidék, s kü 
lönösen Szentes, annyiszor kapott 
már ezen a téren rosszat, hogy ez a 
félelem élt bennünk. E/zel szemben 
nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a 
Görög-Besztercey kettősnek a szín-
padon való megjelenése egyszeriben 
eloszlatta ezt az előítéletei. Görög 
Marikában nirrcs semmi túlzó, min 
dénáron hangulatot kelteni akaró 
larmá ás. hanem bájos és finom 
megjelenésével, egész kellemes hang-
ival. s szerény, de mégis elsőran-
gú táncával, taíán az egész együt-
tesben ő viszi a pálmát. Besztercey 

Pál kiváló partnere. Közvetlen, nem 
mesterkélt, humora erőltetésmentesí 
fiatalsága magával ragadja az e g é * 
közönséget. Homonnay István Kere-
kes Ferkójában régi ismerőst üdvöz-
lünk. Megszokott, rutinirozott játéka 
a legnagyobb elismerésre tarthat 
számot. Jó volt Kostyán Gyula Wei-
derscheim herceg szerepében, Ma-
tolcsy Béláné, mint Anhilta, s epi-
zód szerepében Angyal Sándor el-
sőrangút nyújtott. Angyal, az első 
benyomásról ítéive, fejlődőképes és 
komoly jövő előtt álló színész. Vé-
gül emlékezzünk meg Garamszegt 
Dezső közjegyzőjéről. Az általános 
nevetésorkán igazolja a sikert. Ki-
elégítő volt a zenekar is, a rendezés 
is — kisszük* — gördülékenyebb 
lesz, s Így a társulat — reméljük — 
jól fogja magát érezni a szentest 
színiévadban, s jól fogja magát érez1 

ni a szentesi közönség is. 
—o— 

A színházterem fűtése éjjel-nappaí 
folyik. Mi már egészen bizonyosai» 
kellemes meleg lesz a színhlzban. A 
közönségnek ne legyen ezen a téren 
aggálya. A társulat anyigi áldozato-
kat nem kímélve, mint Homonnay 
főrendező mondta: meleggé teszi a 
termet. 

—o— 
Szombaton Cirkusíhercegnő kerüi 

előadásra Déri Marik.u és Madarász 
László felléptével. Vasárnap délután 
és este ugyancsak a Cirkuszhercegnő, 
hétfőn ketten e^y jeggyel Mágnás 
Miska, kedden pedig a világhirü Zi- s 
lahy darab: Fatornyok. 

Az előadások pontosan fél 8 óra-
kor kezdődnek. 

R Á D I Ó 
Budapest I. január 11. 

7 30: Reggeii zene. Hanglemezek. 
8: Az újév Közellátása. 8.15: Szó-
rakoztató zene. 9: A Budapesti 
Hangverseny Szalonzenekara játszik 
12.15: Az angol munkásmozgaloai 
és Mag* arország. Süsz Miklós elő-
adása. 12 30: Radasné Beck Hilda 
éaekel. 13.30: Mi és a civilizálat-
lanok. 13.20: Hajdú Péter Brodway-
együttese. 14.10: Pest-budai képes 
krónika. 14 40. Ifj. Bódi Zoltán ci-
gényzenekara muzsikál, Szigeti Sán-
dor énekel. 15.40: Szérumhiány-
szérumtermelés. 16: A rádió gyer-
mekű j ága 16.30: A magvar népdal 
érdekességei. Dr. Kerényi György 
előadása. 17.10: A Vöröskereszt 
közleményei. 17.30: A Munkás Kul-
turszövetség műsora. Szinházor-zág. 
18: A nagy Duna mentében. 18 30 
Antal István zongorázik. 19: Kom-
|áthy Aladár verseiből előad Szabó 
Sándor. 19.15: Amit mindenki sze-
ret. A Rád;ózenekar népszerfl szim-
fonikus hangversenye. 21: Hangos 
heti híradó. 22.25: Könnyű dallamok 
23: Zenekari művek. Hanglemezek 

A politikai bizonyítványok 
megszerzése 

A Nemzeti Bizottság adta ki ed-
dig a politikai megbízhatóságról 
bizonyítványokat. A napokban ren-
delkezés jelent meg, amelynek értel-
mében a politikai bizonyítványok 
kiadásában a jövőben kizáró'ng a 
rendőrség államvédelmi osztálya jo-
gosult. A Nemzeti Bizottság tehát 
nem ad ki többet politikai bizonyít-
ványokat. Akiknek ilyenre szükségük 
van az államvédelmi osztályon je-
lentkezzenek. 
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