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Tízmillió dolláros kölcsönről tárgyal 
a Gazdasági Főtanács 

Franki József, Szent György-

tér 6, Frankó Andor, Dugonics-tér 

1, Surjányi József, Kossuth Lajos-

sugárut 31. 

— Az adópengö február 28-áa 
9*85 pengő. 

ooo 
— Időjárásjelentós. Várba,ó időjárás 

csütörtök estig : D lnvugati, déli szél, túl-
nyomóan felhős, ködös idő, több helvsn 
havazás, eső, A hőmérséklet emelkedik. 

— Megnyíl ik a iáviráforgalom 
Bulgáriával 'ós Dániával. Ál ami táv-
iratok, k zönsé »es és sürgős magítn áv-
iratok. hirlaptáviratok küldhetők, A távira-
tok Bulgáriába magyar, angol, bolgár, 
francia, vagy orosz nyelven, Dániába ma-
gyar, angol, din, vagy német nyelven 
írhatók. 

— Eltemették Híbermsao Gusztáv 
nyugalmazott törvényszéki tanó.cs-
elnöhőt. A szegedi törvényszék épületé 
nek nomlokzatára kiiüzték a gyász'obogót. 
A törvényszék ha ottja Hábermann Gusztáv 
nyugalmazott törvényszéki tanácselnök, 
aki hétfőn 71 éves korában meghalt. Te-
metése szerdán délután 3 órakor volt a 
belvárosi temető hallottashazából. A :ze-
gedi birói kar régi kiváló tagja távozott 
vele az élők sorából. 

— E l l og t i k a szegedi éleim ező-
raktár munkaszolgálatosokkal ke-
gyetlenkedő uadaprédőrmesteréi. A 
szegedi 5. élelmezőraktárban dolgozó 
munkaszolgálatosok parancsnoka volt a 
háború alatt Zimányi István hadapródőr-
mester. Zunányi hírhedt volt szadista haj-
latnairól és arról a kegyetlen bánásmód-
ról, amelyben a munkaszolgálatosokat 
részesítetté. A volt hadaprfdőrmestert a 
rendőrség politikai osztálya elfogta és 
őrizetbe ~ vette. A poiitikai osztály kéri 
azokat, akik adatok birtokában vsnnafe 
Zimányi viselkedését illetően, jelentkez-
zenek az osztályon Bolgár György főhad-
nagynál. 

— A munkaszolgálatosok kőző 
akart lövetni a kegyetlen század-
parancsnok. A népbircság Margitía-ta-
nácsa szerdán tárgyalta dr. Dósa Péter 
szentesi tisztviselő ügyét. Dósa a háború 
alatt mint hadapródőrmester az egyik mun-
kásszázad parancsno-helyetiese volt. A vád-
irat szerint a munkaszolgálatosokkal rend-
kívül kegyetlenül bánt. Légiriadó alkalmá-
val például nem engedte őket az óvó-
helyre menni és azzal fenyegette meg őket, 
hogy hí elhagyják helyüket, Közéjük lövet. 
A tárgyalást több tanuk kihallgatása után 
bizonyitáskiegészités végett elnapolták. 

— A szülök iskoláján az iparka 
aiara nagytermében csütörtökön délután 
háromnegyed 4 órakor Takács Béla ig.ni-
tóképzoiniézeti igazgató tart eh adást a 
Gyermek és a könyv cimmel. Belépés díj-
talan. 

— A Mankásfőiskolán csütörtökön 
délután 5 órakor, az iparkamara nagyter-
mében. dr. Strauo Brúnó egyetemi tanár 
tart előadást .Társadalom és tudomány" 
cimmel. Belepés dijtalan. 

— Milyen csekély bölcsoség kor-
mányozza a vi-ágoL A Magyar-Francia 
Társaság az Ujsagiróotthonban 28-án,-
csütörtökön délután 5 órakor előadást ren-
dez. Előadást tart Kolozs Jenő „Milyen 
csekély bölcse ég kormányozza a világot" 
cimmel. Gyulai Lenke modern francia ver-
seket szaval, Mura Péter, francia szerzők 
müveit játssza zongorán. A társaság tagjait 
és vendégeket szívesen lát a vezetőseg. 

x Ezúton értesítjük testvercket, ro-
konokat és jóismerősöket, hogy néhai 
görcsök Antalné sz. Sánta Etel leikiüdvé-
^rt engesztelő szentmisét március 3-án 
61 12 órakor fogjuk a rókusi templomban 

fbemutatni. Börcsök Antal és családja. 

— Rendszeres távolbalátó kapcso-
lat Amerikában. Washington és Newyor 
közö t hangos távolbalátó kapc-olatot léte-
sítettek és ezzel megtörtént az első lépés 
a távolbalátóhálózat megvalósítása fel', 
amely a szakemberek vé eménye szerint 
rövidesen az Egyesűit Államok" egész te-
rületére kiterjed. 

x Ipari tanfolyamok nyitása. A 
Szegedi Zsidó Hitkö/.ség kellőszámu je-
lentkező esetén a következő ipari tanfo-
lyamokat nyitja meg: 1. FeLő női ruha-
szabás és varrás. 2. Rádi .szerelés. 3. 
Műszaki rajzolás (magas- és mélyépítés) 
és geodéziai mérések. 4. Játékkészítés. 5. 
Lámpaernyőkészités, bőidiszmüvessé?. ö. 
Vizvezetékszereiés. 7. Heggesztés. 8- Ora-
mechaniha. 9. Kerékpár-, irógép- és var-
rógép»zerelés. Akik ezen tanfolyimok bár-
melyikén részt akarnak venni, jelentkezze-
nek március 15 ig a hitközség irodájában 
(Korona-utca 8 ). 

" (Budapest, február 27) A Gazdá-

sági Főtanács február 25-én foglal-

kozott a 10 millió dolláros ameri-

kai kölcsön kérdésével. Megbízta 

Gordon pénzügyminisztert a kölcsön-

tárgyalások lefolytatásával és a köl-

csönügylet lebonyolításával. Gordon 

miniszter kisszámú szervezeti! is lé-

tesít, amelynek tagjai az iparügyi, 

kereskedelmi és közlekedésügyi mi-

niszterei: megbízottai. Az áruköl-

csön keretében a Gazdasági Főta-

nács elsősorban nehéz tehergépkocsik 

és vonatalkatrészek átvételéri gon-

dol és csak másodsorban személy-

gépkocsikra, ipaj-i. ruházati és keres-

kedelmi cikkekre. Meg van a lehe-

tősége annak is, hogy ez a kölcsön 

nagyobb méretekre is kiterjesztessék. 

Ha az sikerülj két vasúti mozdonyt 

is át fogunk venni. A kölcsönre vo-

natkozó tárgyalások rövidesen meg-

indulnak és rövid időn faeli.il az áruk 

átvételére is sor kerül. 

28-á", csütörtökön délután 5 őrakor 

Bsssaklíva ülés l e s i t a Kálvin-téri székházban. 
Megjelenni tartoznak: az összes kerületi és üzemi pártszervezetek vezetői, a szak-

szervezete''ben és a föme"szer"e«etekben dolgozó aktiva tagjai. 

kenyér árát 24-000 pengőben állapította 
meg a közellátásügyi miniszter 

Szabályozták a liszftárakat is 
(Budapest, február 27) A közellá 

tásügyi miniszter újra szabályozta A 
kenyér és egyes őrlemények árát. Te-

kintette! arra, hogy február 27-én, 

6zerdán reggel már érvényben levő 

árakat a hivatalos lap csak kése-

delmesen közli, a közellátásügyi mi-

niszter értesíti az érdekelteket, hogy 

a kenyér fogyasztói ára az ország 

egész területén — Budapest és kör-

nyéke kivételével — kilónkint 24.000 

pengő, viszonteladói ára 22.000 p.mgö. 

A főváros és környéke területén a 

kenyér ára változatlan marad. A fi-

nomliszt és a darák uj ára ma-

lomban 1,500.000. nagykereskedői ár 

1,570.000 mázsánkint, kiskereskedői ár 

16.500 pengő kilónkint. A kenyérhszt-

nek az ára: malmi ár 1,100.000, nagy-

kereskedői ár 1,160.000 pengő mó 

zsánkint, kiskereskedői á>- 12.300 

pengő kilónkint. Megváltottak a ke-

reskedelmi őrlési dijak is. Gaboná-

nál 250.000 pengő, kukoricánál pedig 

297.000 pengő mázsánkint. 

oOo 

Tízmilliárd hitet 
a Földműves Szövetkezetnek 

Rendelkezés — pénz nélkül 

Budapest., február 27. (Saját tudó-

sítónk telefon jelentése.) A Gazdasági 

Főtanács néhány nappal ezc.'őtt Ifa 

milliárd pengő hitelt szavazott m<-g 

a Földműves Szövetkezet részére. Az 

Országos Földhitelintézet javaslatira 

az összeg felét a pénzügyminiszté-

riumnak adópengőben kell folyósí-

tania.. A rendelkezés már megvan 

erre, d;e a pénz még nincs sehol, 

ho'ott az infláció rohanásával napról 

napra vészit értékéből az a pénz, 

amelyből az u j gazdák és a Föld-

műves Szövetkezetben tömörült pa-

rasztok még a tavaszi munkák előtt 

életfontosságú szükségleti cikkeket 

vásárolhatnak. A tízmilliárd pengő-

ből elsősorban a tavaszi munkákhoz 

szükséges szerszámokat és üzemanya-

gokat akarják beszerezni, kisebb'mér-

tékben pedig a halaszthatatlan épü-

Lethelyreállitási munkálatokra fordí-

tanák. A hitelt olyan feltételek mel-

lett kell nyújtani a rászorulóknak, 

hogy ne jelentsen ez elviselhetetlen 

terheket a kölcsön vevők részére. A 

pénzügyminisztériumnak arra kell tö-

rekednie, hogy minél kevesebb ké-

zen keresztül jusson a kölcsön ren-

deltetési helyére. 

„ Á L L A M é s D E M O K R Á C I A " 
címen előadás pénteken 5 őrakor BERZSENYI-UTCA 2. sz. a. 

Vendégeket szívesen Sálunk ! 

Milyen tisztelet jár a nőknek 
a demokratikus Brazíliában 

A Magyar Nők Demokratikus Szö-

vetségének székházában k-'dden dél-

után^ sajnos, csak kisszámú közön-

ség előtt rendkívül érdekes előadást 

tartott Nagy József brazil i élmé-

nyeiről. Elmondotta, hogy a magyar 

nép Braziliában akkor került ku'ltur-

népi színvonalra^ amikor a Ferencvá-

ros vl'ogafott futballcsapata kint járt 

Brazíliában. Az eredmény 2:1 lett a 

magyarok javára. A verhetetlen bra-

zilokat legyőzték és ezzól szerzett 

ellismerést magának Magyarország 

Brazíliában. ; í J, 1 

A továbbiak során a demokratikus 

Brazília életérői beszélt, az ott élő 

tmborek szokásairól és a náluk levő 

és nem könyvből tanult, hanem igazi 

népi demokráciáról. Előadásának fő-

érdekessége az a tiszteletadás, amit 

a nők kapnak Brazíliában és az az 

együttérzés, nemesszlvüség. ami a 

Braziliában levő nők között uralko-

dik. 

Nagy József előadását lelkes taps-

sal köszönte meg a hallgatóság. 

HETI MŰSOR: 
Csütörtök." n: szünet. 
Pénteken 5 órakor : Obsitos. 
Szombaton 5 őrakor: Obsitos. 
Vasárnap fél 3 órakor: Hattyú 
Vasárnap fél 6 óra'or: Obsitos. 
H'tfőn 5 órakor: Obsitos. 

30 doboz gyufa 
1 pézsma 
(vízipatkány) borért 

R O S M A N 
Szeged, Kárász-u. 8. 

(Hatóságilag engedélyezve). 

KULTU ÜREST. A móravárosi kom-

munista pártszervezet március 2-án 

este 6 órai kezdettel a móravárosi 

kultúrházban (Kálvária-tér) kuliures-

tet rendez. A 28 éves Vörös Had-

sereg tiszteletére összeállított műsor 

keretében előadásra kerül elsőnek 

Magyarországon Ballá Ferenc: Hiéna-

járás a Don völgyében cimü szín-

müve. Az ünnepi műsor keretében 

a Vörös Hadsereg tagjai is szere-

pelnek. A műsor után reggelig tarló 

tánc. Szeged demokratikus érzésű kö-

zönségét szívesen látja a rendezőség. 

Az est jövedelmének 20 százalékát 

a magyar gyermekmentő akció javára 

fordítjuk. 

A me?őküveidi kisgazdapárti 
titkár megsértette a köztársa-

ságot — internálták 
Budipest, február 27- (^aját tudósítónk 

telefonjelentése ) Lázár |ózsef, a Kisgazda-
párt mezőkövesdi járási titkára a köztár-
saság ünnepén mondott beszédében a 
magvar demokrácia és a köztársaság ellen 
teti séttő kiielevfésekei, továbbá Károlvi 
Mihál t. a magvar köztársaság volt elnö-
két sértette meg. Beszédét a 'ömeg fe'há-
borodása szak-'totta meg és Lázárt hívei-
vel együtt eltávolitot'a a gvülésröl. A 
mezőkövesdi rendőrség internál'atta Lázár 
Józsefet. Ugvanakkor a Független Kisgaz-
dapárt vp7eiőségr' kijelentette, hogy nem 
vállal felelősséget titká'a szavaiért. 

Igazoidbizottsági elnökük 
tárgyainak a B-listárdl 

(Szeged, február 27) Dr. Arfalffy Gvörgv 
helyettes polgármester, mint az igazoló 
bizottságik felügyeleti hatóságának veze-

pénteken délelőttre elnöki tanács-
ülést hivott össze. Ezen valamennyi iga-
zoló bizottság elnöke n egjelenik maid és 
különösen a B-listára vonatkozó kérdé-
sekről tárgyalnak. 

— A Sankönyvek boíli ára február 
25-töl az alap r 50.000 szerese. 

Tejbeszolgáltatás — csecsemő-
halandóság ellen 

Budapest, február 27. (Saját tudósítónk 
teiefonjeientése.) Az eayie nagyobb mére-
teket öltő csecsemőhalandóság megakadá-
yórására a közellátási miniszter újból 
szabályoz'a a tejbeszolgáltatást. A rende-
let pontosan meghatározza, hogy kiknek 
kell a tehenenkinti 2 liter tejet beszolgál-
tatni. 

Annak a gazdának, aki egy tehenet tart 
és hat éven aluli gyermekek ellátásáról 
gondoskodik, minden gyermek után 3 deci 
tejjel üfcvesebbet kell beszolgáltatni. Annak 
viszont, art budapesti vagv Budapest kör-
nyékéről kitelepült gyermeket fogadott be, 
fejenkint félliter tejjel kevesebbet kell be-
adnia. Mindazok, akik nem tesznek eleget 
beszolgáltatás! kit-lezettségüknek, (a sza-
bad lej árának kétszeresét Kell adópengő-
ben kárté iiésként kifizetniük. 

a Jelmezes Karnevál-est március 3, 
farsangvastrnap. Tánc este 7-től reggeli" 
Ipartestület. 5 

Itt az uj postaárszabály 
(Budapest, február 27) A postavezér-

igazgatoság közii, hogy március 1-től a 
porta táviró, tavb Siélö és rádiódijszabás 
tételei módosulnak. A díjszabás szerint a 
20 gramos levél dija helyben 10 ezer, vi-
dékié 20 ezer, külföldre 80 ezer pengő. 
A levelezőlap helyben 8000, v.dékre 154)00, 
külföldre 50.000 pengő. A nyomtatvány-
dija 20 gramig 3000 pengő. Csomagdij 5 
kilogramig 50.000, 10 kilogramig 80 000 
pengő. A távirat szódija 8000 pengő. Helyi 
beszélgetés dija vidéken 8000 pengó. Tá-
vo sági beszégetés dija 3 percenkint díj-
övezetek szerint 48.000 -240000 pengőig 
terjed. A rádió előfizetési díja 200 000 P. 


