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Szeged város búzakötcsöne 
Hivatalos tájékoztató \ 

A törvényhatósági bizottsági köz-
gyűlés működésének szüneteltet »e 
miatt a közgyűlés hatáskörében el-
járva a gazdasági bizottság, vala-
mint az e célból külön összehívott 
pénzügyi bizottság egyetértő javas-
latai alapján elhatároztam és köz-
hírré teszem1, hogy Szeged városa 
az állam' helyett végzett és állaimti 
hatáskörbe tartozó feladatok1 és 
szükségletek költségeinek fedezess 
céljából 50.000 q buza névértékben 
6 év alatt visszafizelendő kölcsönt 
Tesz fel s ennek megfelelő névérté-
kű 4 százalékkal kamatozó köt-
vényeket bocsát tói. 

A kölcsönt Szeged' városa az 
alábbi tájékoztató részletes feltéte-
lei szerint buzaértékben fizeti visz-
«za- Ugyanígy történik a lejárt ka-
matszelvények fizetése is. 

A kötvények' jegyzése, valamint 
Utóbb a törlesztések' visizafizetcse 

1. Kibocsátásra kerül 3625 d rb kötvény a kfőveiKcző címlet beosz-
tásban : 

és kamatszelvények' beváltása a 
szelvények hátlapján megjelölt fi-
zetési helyeken történik. 

A kölcsön visszafizetéséről a vá-
ros egész vagyonával felel. 

A fizetési helyek a következők: 
Szeged város főpénztára, 
Szieged-Csoagrádi Takarékpénz-

tár, 
Szegedi Kereskedelmi és Ipar-

bank', 
Magyar Bank és Kereskedelmi 

Rt. szegedi fiókja, 
Magyar - Olasz Bank szegedi 

fiókja, 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

szegedi fiókja, 
Szegedi Népbank Szövetkezet 
A kibocsátásra kerülő 4 százalé-

kos városi buzáklölcsön részletes 
feltételei a következők: 

»'A'« sorozat 1250 d rb á « 6 q — 
»B« sorozat 1875 drb ó VlO q — 
»C« sorozat (250 düh á <25 q — 
»D« sorozat '125 drb á 60 q — 
>E« sorozat «125 drb & 100 q — 
összesen: 3625 drb 

2. A kötvények' 1 q búzának 40 
pengővel számított, értékén kerül-
nek kibocsátásra é® bemutatóra 
szólnak. 

3. A kötvényeik kibocsátásának 
Kelte: 1944. évi december hó 31. 
napja. A kötvények1 ettől a naplói 
kezdve utólagos éri 4 százalékkal 
kamatoznak. A kaimlat évenkint 
egyszer, minden év december 31. 
napján válik esedékessé és a köt-
vényhez tartozó kamatszelvények 
ellenében kerül kifizetésre. 

4. A kölcsön törlesztése 1947. évi 
Január hő 1. napján kezdődik' és a 
visszafizetés évenkint január hó I-
í n a jegyzeit összegnek 20 száza-
lékát kitevő összegben 5 éven ke-
resztül folyamatosan történik, te-
hát a törlesztés 1951. éri január 
hó 31. napjával fejeződik be. 

5. A visszafizetésre esedékessé 
fölt tőkét a kötvény bemutatása 
mellett, a lejárt k'aimiatokát pedig 
fe szelvények beszolgáltatása elle-
nében a felsorolt fizetési helyeken 
űzetik ki A fcifizelési hely a be-
tnu'u:olt kötvényre a törlesztésként 
visszafizetett összeget feljegyzi és 
• kifizetéssel egyidejűleg a kíöt-

<4250 q & 40.— 250.0UÜ - P 
18750 q A 4a— "750.001).— P 

. <4250 q á 4a— 250.000— P 

. 46250 q A 4 0 , - 250.000.- P 
12500 q & 40.— 500.00(1— P 
50000 q 2,000.010— P. 

vényt a bemül atönak visszaadja, 
6. A törlesztés és a lejárt kama-

tok Összegének pengő értékiben 
való megállapítása céljából a köl-
csön miinden 40 pengője 1 q bú-
zának számítandó és minden 40 P 
az egy mázsa búzának a visszafi-
zetés Időpontjában hatóságilag meg 
állapított ára szerint fizettetik kS, 

Abban az esetben pedig, ha a 
törlesztés, Illetve a kamatfizetés 
Idejében hatóságilag megállapított 
búzaár nemi lenne, akkor a kölcsön 
törlesztési részlelnek, Illetőleg a 
kamatnak1 Visszafizetése a fizetést 
megelőző utolsó 3 hónapban a tőzs-
dén a 78 kg.nos szöküány minő-
ségű buza tőzsdéi étiagárának'meg-
felelő összqgben történik, 

A kölcsönklötvlényekl jegyzési ide-
je a föntebb felsorolt beváltási he-
lyeken 1944. évi december hó 5-től 
december hó 28. napjáig t a r t 

Szegedén, 1944. december hó. 3. 
napján. 

Dr. Yalentiny "Ágoston s£. 
'polgármester. 

Róna Béla sk„ 
tanácsnok. 

Szerdán megszűnik a gázszolgáltatás 
A villanyvilágítás is részleges lesz, * 

a villamos már nem köílekedlk 
Hétfőn délben Ieállott a villamos-

közlekedés. Ez annak a már emiitett 
•zénhiánynak következménye, amely 
rövidesen nem szüntethető meg s Így 
• Gázgyár vezetősége a városi ható-
ságokkal egyetértőleg ugy határozott, 
faogy a vi l lamosközlekedés! egyelőre 
beszünteti . Ugyanennek a határozat-
nak következtében a gázszolgáltatás 
i e r e m h e r 8-lél , tehál szerdától kezd-
ve szünetel , a villanyvilágítás Is csak 
részleges lesz. Reggel 7 órától dél-
• tán 4 óráig az egész város terttle-
Jén nem lesz vlilanyvMágitás- A Nagy-
körúton kívül, teíiát a külvárosi ré-
n e k e n délután 4 órától es te 9 óráig 
lesz villany, a Nagykörúton belül pe-

dig délután 4 órától reggelig. Ameny-
nyiben a szénbeszerzés Petrozsény-
ból l ehetővé lesz, ez a határozat Is 
bizonyára módosulni fog. 

A Gázgyár vezetősége a sDélma-
gyarország« utján hívja fe l a gázfo-
gyasztók f igyelmét arra, hogy a gáz-
szolgáltatás megszűnése alkalmával, 
tehát szerdán reggel minden főcsapot 
— a gázóra melletti főcsapot — gon-
dosan zárjanak e l , mert aki ezt el-
mulasztja, súlyos hibát köve te l . Ugya-
nis a legközelebbi gázszolgáltatás 
megindulása alkalmával a gázcsőbe 
került levegő a gázzal vegyülve rob-
banást okoz. 

Rendőrfőnöknek adta ki magát 
egy szökött fegyenc 

Eqy tipiküs bűnözőt kísértek be 
tegnap a szegedi ügyészség foghá-
zába. Az illetőt Bányai Istvánnak 
hívják, 31 éves győri születésű ar-
tista, aki a privát életben gyakran 
mint magántisztviselő szerepelt. 

Bányai István, — aki több nyel-
vet beszél — az utóbbi időben tűnt 
föl Szegeden és rendőrfőnöknek 
adta tói magát s ezzel az ürügygyei 
a polg|ári lakásókban razziát tar-
tott, hogy azokat — kifoszthassa 

Bánva! István mint álrcndőr-
főnüfc egész sereg lak st ku-
tatott át Szegeden <? ott, ahol 
értékesebb hohnékat la'áH, 
azokat defog'altac s a Irk'ásá-
ra szállíttatta. Mint utólag ka-
derült, Bányainak nem keve-
sebb, qilint fit lakása vo't Sze-
geden, hogy így könnyebben 

elrejtőzhessen. 
Aüilíkbr mtár nagyon égett a fohl 

a talpa alatt, meglépett s Oros-
házára tette át működésének1 szín 
helyét. A szegedi rendőrség ékltóor 
már a nyomában volt. Sztankövsz-
ky Tibor, a szegiedi tóözrendészet 
vezetője személyesen utazott át 
Orosházára, ahol sikerült is Bá-
nyait elfognia, akiit megbilincsel-
ve Szegedre kfisérU 

Érdekes, hogy Bányai amii'tóor el-
fogták1 s kitűnt róla, hogy szök'ölt 
fegyenc, politikai bűnösnek1 adta 
lá magiát. A rendőrség azonban 
hamarosan megállapította, hogy 

Bánya! nem' politikai b ű n ö s , 
meri annakidején az ujvid ki 
törvényszék Ítélte el zsarolás 
büntette mlialt 2 és félévi efgy-

házra. 
Büntetésének' egyrészét leülte a 
szegedi Csillagbörtönben, ahonnan 
október 8-án megszökött. 

Mecsér József dr . 'kiír. ügyész, 
az ügyészség jelenlegi vezetőjie miár 
bitézk'edett is, hogy Bányai a hát-
ralévő büntetését töltse le. Csak 
azután vonják' majd felelősségre 
a legújabb bűnéiért. 

Bányainak klet bűntársa is volt 
Az egyik egy Kellermann, a míásilí 
egy Guttmonn nevű fiatalember, 
akik — egyelőre — szökésben van-
nak! 

Megalahuli az ir6kv 

ujságfrók és művészek 
szabad szakszerveze e 

Hétfőn délelőtt 11 órakor a sze-
gedi írók, ujságirók é s művészek 
összeültek a szakszervezeti székház-
ban, hogy megalakítsák szabad szak-
szervezetüket. A megmozdulás a sza-
bad szakszervezetekbe tömörült két-
kézl munkások kezdeményezésére 
történt. Ezt a szel lemi munkások ér-
tekezlete e l i smerésse l regi-ztrálla. A 
szakszervezet megalakult és a követ-
kező vezetőséget választolta: Elnök: 
dr. Donászy Kálmán, ale lnökök: dr. 
Erdei- Ferenc, Erdélyi Mihály é s 
Herezeg Vilmos; e lnökségi tagok' Be-
reyné Csányl Piroska, dr. I!aranyi 
János, D innyés Ferenc, örvös Lajos, 
Szirmai István é s Vinkler László; 
titkár: Fábián Ferenc, pénztáros: 
Érdél Sándor, e l lenőrök: Kovács Ár-
pád é s Tápal József . A szakszervezet 
alakuló ü lése elnatározta, hogy a ta-
gok érdekképviseletén kivül legsür-
gősebb teendőjének tekinti, hogy Sze-
ged kulturális é letét megmozgassa é s 
fej lessze. Az irók, ujságirók é s mű-
vészek szabad szakszervezetének ke-
retén belül valamennyi , a szakszer-
vezetbe tömörült szel lemi szakma al-
osztályt alakit. í gy a képzőművészek 
alosztálya már meg Is alakult. 

Meifeezdiék 
a városháza torony-
érájának Eciavlfását 

8zeged ostromakor — mint* isme-
retes — a városnáza toronyórája te-
litalálatot kapott. Az óramű annyira 
megsérült , nogy teljesen hasznavehe-
tetlenné vált. A városháza tornya 
azóta olyan, mint e g y vak óriás. 

A toronyórát — mint Illetékes he-
lyen kijelentették a jövő béteq 
újból üzembehelyezik . A javítási 
munkálatok már erősen folynak. El-
készültek az óra számlapjai ls. Most 
folynak a festési munkálatok. A vá-
rosháza toronyórájának javitási mun-
kálataival a mérnöki hivatni Csury 
Ferencet , a szeaedl híres órásmes-
tert bizta meg. 

Rapfaink 
A város közigazgatásának veze-

tői önfeláldozó munkával, elisme-
résre méltó áldozatkészséggel ve-
zetik városunk újjáépítését. Az üze-
nni, ellátási, közlekedési problnm'tó 
megszervezésén tul arorróan olyan 
feladatok is hárulnak Szeged vá-
ros vezetőire, amelyek rendezett 
viszonyok között az államháztartás 
gondjait képezik. Vállalják ezeket 
a gondokat is. Vállalnia kell Sze-
ged népének is, mert miost, ha át-
menetileg is, (le Szeged lett a ma-
gyar világ közepe. 

Anyagi fedezetet kell teremte-
nünk az államháztartás helyi és 
megyei problémáinak a megoldásá-
hoz. A városvezetők szerencsés for-
mát találtak: buza kölcsönfcötvé-
nyeket bocsájtana'k1 tó", kétmillió 
pengő értékben. Szerencsés gon-
dolat, mert a tenmiészeícs köteles-
ség teljesítésen túlmenően, — hi-
szen a város minden polgára egy-
szerű kötelességet teljesít csak, a 
mikor anyagi lehetőségeivel ará-
nyosan bejegyzi és befizeti köl-
csönét, — kitűnő befektetést biz-
tosit polgárainak. Búzában valo-
rizálja a kölcsön összegét. A befek-
tetett összeg el nem értéktelened-
hetik, azt a mai vásárlóértékben 
tartja mieg és kamatot is fizet. A! 
kamatokat is valorizálja a mtag ad 
föld örök', értékálló termükével, 
búzával 

A kölcsönt a város öt év alatt 
fizeti vissza. A fedezetként lekö-
tött vagyon maga is .sokszorosa a 
klbocsajlott kölcsönlklötvények vég-
összegének, így annak visszafize-
tése többszörösen biztosított De 
ezen a fedezeten kívül a magyar 
államháztartás is átveszi majd a 
város kötelezettségét, mert a város 
a kölcsön összegét jórészt állami 
célokra használja föl. 

A városvezetőség elindult na 
építés ulján, miost Szeged polgár-
ságán a sor, jegyezze le mindenki 
a maga kötvényeit, segítsen ezzel 
az építés meggyorsításában. Áldo-
zatot semi hoz ezzel, de gcgilséga 
hozzájárul ahhoz, hogy Szegeden 
hamar normalizálódjon az élet, fel-
épüljön az uj, szabad Magyaror-
szág első boldog városa. 

Szegedi hírek 
— Lapunk legközelebbi szánta csü-

törtökön reggel jelenik meg. A gáz-
szolgáltatás megszűnése é s a vi l lany-
szolgáltatás csökkentése miatt, tech-
nikai okokból a Délmagyarország ez -
után reggel kerül az olvasók kezébe . 

— A szegedi protestáns egyházkffz-
ségek az elmúlt Idők u . n. zsidótör-
vényei által érintett híveinek lelki 
haszna é s szociális megsegí tése érde-
kében »Jó Pásztor< bizottságot szer-
veznek. E bizottság feladata lesz a 
Németországba elnurcolt , valamint a 
munkaszolgálatot teljesitő hozzátarto-
zókról való tudakozódás, majd pedig 
hazatérésük e lőkészí tése is, mihe ly t 
a körülmények ezt lehetővé teszik. 
A »JÓ Pászlor« bizottság munkáját a 
protestáns egyházak erkölcsi é s anya-
gi támogatásával, a helybel i izraeliirf 
hitközség jóléti bizottságával, vala-
mint a római katolikus vallásra ál-
tértek »Szent Kereszt* egyletével 
egyetértésben é s együttműködésben 
szándékozik végezni; mihelyt lehet -
séges , kapcsolatot teremt a refor-
mátus egyház Egyetemes Konventje 
Jó Pásztort missziói albizottságával. 

A közös érdekekre tekintetlel kérünk 
minden o lyan állandóan vagy haza-
téréséig ideiglenesen Szegeden tar-
tózkodó református vagy evangél ikus 
egyháztagot, akit a zsidótőrvények a 
múltban akár saját származása, akár 
házastársának származása miatt érin-
tettek, szíveskedjenek december 10-
ig a református lelkészi hivatalban 
(Kálvin-léc 2_ harmadik kanu. az a d -


