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Kcmcz László elvtárs a dohány ja2 

gyek ügyét tette szóvá a pcrvzügiyigaa-
éaitó jelentósével kapcsolatban. Kifej-
tette, hogy a dohány jegyrendszer be-
vezetése nem sikerült. Mindenki be-
látja, hogy a dohánygyár nem dolgoz-
hat teljes kapacitással és nem láthat 
el mindenkit bőven cigarettával. De 
ezelőtt legalább a fizikai és szellemi 
dolgozók az üzemi ellátás révén része-
sültek cigarettaellátásban. A dohány 
jegyrerdszer bevezetése megfosztja et-
től az ellátmánytól a dolgozókat. Eb-
bein a hónapban például még egyetlen 
egy dolgozó sem kapta meg cigaretta-
járandóságát. A jegvxendszer sürgős 
megváltoztatását lkértle olyan formá-
ban, hogy a dolgozók üzemi ellátását 
továbbra is tartsák fenn és csak a 
szabadfoglalkozásnak kapják meg já-
randóságukat a trafikok utján jegy el-
lenében.. 

Hamar pénzügy igazgató válaszában 
kijelentette, hogy a jelenlegi jegyrend-
szert a maga részéről szintén nem 
tartja megfelelő megoldásnak, de mi-
niszteri utasításra ikénytelen volt beve-
zetni. A dolgozóik kívánságát minden-
esetre referálni fogja a minisztérium-
ban, 

Baradlai Ferenc gazdasági felügyelő 
beszámolója volt még jelentősebb tár-
gya a közigazgatási bizottság ülésének. 
Eszerint április hónap teljesen aszályos 
volt Szegeden, ami igen káros a mező-
gazdaságra. A hónap folyamán mintegy 
15.1 milliméter csapadék hullott. Ezt a 
földek jóformán meg sem érezték. A 
terméskilátások ennek következtében 
gyengék, különösen a tavaszi vetések 
állnak igen rosszul. Bejelentette végűt 

felügyelő, hogy Szegeden 
földmüvesszövetkezetek 

rövidesen nyolc földmű-
lesz a szegedi határban. 

A MKP összes k e r ü l e t i és ü z e m i pártszervezetei 

17-én, pénteken 

délután 6 órakor össztaggyülést tartanak 
a Dohánygyár 
kultúrtermében 

A jugoszláviai svábok elárasztották 
Szeged környéket 

(Szeged, május 15) Ismeretes, hogy a 

fegyverszüneti feltételek kötelezték Ma-

gyarországot Hitler ötödik hadoszlopának, 

a hazai rvábságnak kitelepítésére. Hama-

rosan be is fejeződik ez az akció. Ezzel 

azonban még nem 3vábta'anitották az or-

szágot. 
(gaz, hogy hazai svábjaink nagy ré 

s?ének régi álma valósul meg, kijutnak a 
„Re'cha-ba". De az ország nem lesz sváb-
talanitva. Jugoszláviában is több mint fél-
millió sváb élt, auik hűségesen szolgálták 
a Führert. A háború befejezése után meg-
indultak vissza Jugoszlávia felé. Titó 

marsalt országa azonban nem engedi be 
őket, 

A jugoszláviai svábok természetesen 
nem fordultak vissza, hogy a Reichban 
telepedjenek le végre, hanem elárasztották 
a szegedkörnvéki falvakat. Mikor a kite 
lepités megkezdődött, Szeged környékéről 
nem vitték el a nem magvarországi svá-
bokat, csak aki önként jelentkezett. Kér-
dezzük, ki ad ezeknek a sváboknak tartóz-
kodási engedélyt ? Kinek van szüksége a 
hazai svábok helyett idegen svábokra? 

Hitler katonái tovább mérgezik a lel-
keket és a demokrácia építését akadá-
lyozzák csak. 

Megvédik a vásárié közönséget 

megkezdődött 
alaMlása és 
vesszövetkezet 

ö t és félmázsa termésátlag 
a beszolgáltatás! alap 

(Budapest, május 15) Bárányos Károly 
közellátásügyi miniszter nyilatkozatában 
kijelentette, hogy a békebeli hét méter-
mázsás átlagtermés helyett öt és félmázsás 
termésátlag alapján al apítják meg a gazdák 
gabonabeszolgáltatási kötelezettségét. Ez 
a mennyiség fedezi a belső ellátást és 
magában foglalja a Vörös Hadsereg ellá-
tását, valamint a jóvátételi kötelezettsé-
get i« 

Az örmény területek a Szovjet-
unióhoz akarnak csatlakozni 
(Newyork, május 15) Philadelphia pol-

gármestere kijelentette, támogatja az ör-
mény nemzeti tanács határozatát, amely 
felszólítja az Egyesült Nemzetek bizton-
sági tanácsát, egyesítse a törökországi 
örmény tartományokat a szovjet-örmeny 
köztársasággal. A philadelphiai örmény 
bizottság elnöke hangsúlyozta, ' hogy a 
philadelphiai örmény kolónia, amelynek 
körülbelül 10.000 tagja van, egyhangúlag j sen el 
hive az örmény területek egyesítésének a | zóját 

Vidéki kereskedő 11 óra előtt 
nem vásárolhat a szegedi piacon 
Egységes jegyrent iszer t vezet be a k o r m á n y egyes é le lmi-

c i k k e k r e — Ezer v a g o n t űz i f á t h o z n a k be Szegedre 
a l ü ze l o&nyagke reskedők 

Szovjetunió kebelében. 

(Szeged, május 15) A közellátási bi-
zottság dr. Pálfy György tőispan. közel-
látási kormánybiztos elnökletével szerdán 
meg'artott e heti értekezletén Szeged 
közellátásának problémájával foglalkozott. 
Dr. Simon József tb. tanácsnok, a közel-
látási hivatal vezetője bejelentette, hogy 
a város kenyérellátása jelenleg csak ju-
nius közepéig van biztosítva. A közellátási 
hivatal megkapta ugyan a minisztériumtól 
a teljes juniusi kenyérgabona kiutalást, 
de a gabona kiváltásához szükséges sok 
billiónyi összeg egyenlőre nem áll rendel-
kezésre. 

A város mindent el fog követni, hogy 
a pénzt megszerezze és a kenyérellátás 
zavartalanságát junius közepe után is biz-
tosítani tudja. Bejelentette továbbá Simon 
tanácsnok: a közellátási miuisztérium ér-
tesítette a szegedi közellátási hivatalt, hogy 
országosan egységes jegyrendszert kiván 
bevezetni több közélelmezési cikkre. Ehhez 
béri a közellátási hivatal adatszolgáltatá-
sát a multbani tapasztalatok alapján. 

A közellátási miniszter kérdést intézett 
a közellátási hivatalhoz, hogy szegedi vas-
utasok kenyérsütő üzeme részére miért nem 
ad lisztet, A leirat heves elléntniondáso-
kat váltott ki a bizottság tagjaiból. Pártos 
Endre és Székely Lá3z!ó elvtárs megje-
gyezték, hogy amikor a város 72 sütöipa-
rosa óriási adóterhekkel küzdés tökélete-

tudja látni a váres minden dolgo 
kenyérrel, semmi szükség nincs 

A z iskolákban megbúvó reakció 
kiirtását követelték a partizánok 

(Budapest, május 15) A legutóbb tar-
tott partizánkongresszus határozati javas-
latot fogadott el, amelyben követeli, 
hogy külpolitikai téren elsősorban a Szov-
jetunióra támaszkodjon a kormány, de el 
kell mélyíteni kapcsolatainkat Amerikával, 
Angliával és a többi szabadságszerető 
népekkel is. 

Különös súlyt kell helyezni arra, hogy 
megnyerjük a velünk szomszédos népek 
bizalmát és minden erőnkkel igyekezni 
kell, hogy a Dunavidék a béke tartós pil-
lére legyen. Belpolitikai téren a legkérlel. 
hetetlenebb küzdelmet követeli a reakció 
ellen. Követeli a magyar ifjúság szabad 
ságharcos szellemben való nevelését, az 
iskolában megbúvó reakció kiirtását, az 
egyházi iskolák államosítását és a magyar 
nép demokratikus szellemű átnevelését. 

S Z É C H E N Y I F I L M S Z Í N H Á Z 
Ma premierben DEANNA DURBIN 

legújabb nagy. zenés vígjátéka 

Csattan a csók! 
Azonkívül : Remek IdaArű műsor 

Előadások kezdete: 4, 8/« 6 és fél 8-kor. 
Elővétel délelőtt 11—12-ig. 

Pénztárnyitás az előadás előtt felórával. 

üzemi sütŐmühelyek felállítására. Ez a kis-
ipar sérelmét jelentené. A közellátási bi-
zottság kimondotta, hogy a MÁV sütőüzem 
müküdését nem támogatja. 

Székely László elvtárs, mint a Délvi-
déki Iparosok és Kereskedők Szabadszer-
vezetének főtitkára szövá tette a szegedi 
piacon uralkodó helyzetet Egy idő óta, 
amióla beállott a zöldfőzelékek és a fia-
tal szárnyasok szezonja, vidéki, főleg fő-
városi kereskedők jelennek meg a szegedi 
piacon, kora reggel felvásárolják az árut 
és teherautókon elszállítják Szegedről. 

Ugyanakkor a szegedi kereskedők hiába 
mennek a környékbeli városok, Hódmező-
vásárhely. Makó, Félegvháza, Kecskemét 
piacára, be sem engedik őket. A mai 
szegedi piacon például — mondotta Szé 
keiy elvtárs — fővárosi kereskedők fel-
vásároltak minden kislibát, Hatalmas kárt 
jelent ez a város zsirellátása szempont-
jából, azonkívül az árakat is felverik. 

Többek hozzászólása után a közellátási 
bizottság kimondotta, felhívja a polgár 

mestert, rendelje el, hogv H óra előtt vi-
déki kereskedő nem vásárolhat a szegedi 
piacon. A rendelkezés betartását a piac 
rendészeti hatóság és a rendőrség együtt 
fogja ellenőrizni. 

"" Simon tanácsnok bejelentette, hogy a 
dohánvjegvek nagyrészét már kiosztották. 
A iegyek iránt meglepőan csekély az ér-
deklődés a közönség részéről. Eddig csak 
16 ezren vették át dohánvjegyüket, ha az 
érdeklődés továbbra is ilyen csekély ma-
rad. fel lehet emelni a napi fejadagot. A 
dohányjegyek beváltása a jövő héten kez-
dődik." A továbbiakban arról számolt be a 
tanácsnok hogy a tejbeszolgáltatás tovább 
csökken. Az alsóközponti gazdák úgyszól-
ván alig szolgáltatnak be tejet. Az érte-
kezlet kimondotta, hogv ujabb erélyes 
rendszabályokat kell életbeléptetni. 

Jenei Sándor elvtárs kifogásolta, hogy 
a vasárnapi gyermeknapon két szarvas-
marhát vágtak le ugyanakkor, amikor a 
gazdák csak a legnagyobb nehézségek 
árán tudnak eleget -tenni beszolgáltatás! 
kötelezettségüknek, 

István Béla közellátási felügyelő meg-
jegyezte, hogy általános vágási tilalom 
van, de nem is kértek tőle vágási enge-
délyt a marhák levágására. A vizsgálatot 
megindítják. 

Legvégül Simon tanácsnok arról tett 
jetentést, hogy a szegedi fakereskedök a 
nyár folyamán ezer vagon tűzifát akarnak 
behozni Szegedre. Éz azonban drágább 
iesz a hatósági árnál, ezért kérik a be-
hozatalhoz a közellátási bizottság enge-
délyét. Körülbelül 225000 adóoeneő lesz 
egy mázsa fa. A bizottság hozzájárult a 
fa behozatalához. 

A vezető államférfiak látogatása 
a beteg Szakasits Árpádnál 
(Budapssf, május 15) Tildy Zoltán 

köztársasági elnök kedden délután hat 
órakor ielkereste a betegen fekvő Szaka-
sits Árpád miniRzterelnökh d vettest és 
mintegy egy órahosszat tartózkodott a 
betegágyánál. Szerdán a kera délutáni 
órákban Rákosi Mátyás miniszterelnök-
helyéttes látogatta meg Szakasits Árpá-
dot. Ugyancsaktszerdán látogatást tett a 
a miniszterelnökhelyettesnél Révai József 
és Farkas Mihálv. Szerdán a késő dél-
utáni órákban Károlyi Mihály volt köz-
társasági elnök látogatta meg Szakasits 
Árpádot. 

A Szegedi Általános Munkásdalárda 

az alsóvárost kultúrházban 
N Ó T A D É L U T Á N T 

rendez május 19-én délután 7 órakor (Belépés díjtalan). 

SZERDAHELYI LÁSZLÓ 

hegedűművész hangversenye a Belvárosi Moziban 
m á j u s 19-én dé le lő t t 11 ó r a i kezde t t e ! 
Jegyek elővételben a Dé'magyarorsz*g kiadóhivatalában 

A hét vágén megjelenik 
a létszámcsökkentési rendelet 

(Budapest, május 15) Biztos érte-
sülése szerint e hét végén megjelenik a 
hlva'alos lapban a B-lista rendelet. A 
B-lista végrehajtási utasítását a pénteki 
minisztertanács tá-gyalja. 

Őrizetbe vettek két fasiszta 
rendőrkopót 

(Budapest, május 15.) A főkapitány-
ság politikai rendészeti osztálya őr -
zet.be vette Sasváry (Subich) István 
rendőrnyomozó őrnagyot és Bánhegyi 
(Bráninauer) Róbert nyomozó száza-
dost, akikről kklóralt, hösw a népelle-
nes bűncselekmények egész sorozatát 
követték el. Sasváry a hírhedt Ha,in-
csoportban dolgozott és annakidején 
résztvett Sallai és Fürit elfagBtásábatti 
is. Bánhegyi Rákosi Mátyás és Vas 
Zoltán elfogatásáná! működött közre 
Mindketten sorozatosan bántál marták 
az őrlzetesekst. Ügyük a n.épbirÓ6ág 
elé kerül. 

Ryszkay-Ranzenberper lána* 
fialélos Ítéletét helybenhagyta 

a 1 0 1 
(Budapest, május 15) Ruszkav-Ranzen-

herger János volt altáhornapvot a néo-
birósAg kötél általi halálra itéite A NOT 
az elsőfokú íteletet helybenhagyta. Az el-
itéit kegyeleméri folvamoeott Á NOT ugy 
döntött, hogv a kegvetmi kérvényt a köz-
társasági elnökhöz felterjeszti. 

Fizetésemelés és kalória 
(Rudapest, május 15) A G*zd»3ági 

Főtanács a ka'ória Megváltásának ellen-
értékét május 13-tól további intézkedésig 
Nagv-Budanesten és mindazokban a hely -
ségekben. amelyekben a budapesti késr-
oénzb^rek százszázalékát kötelesek fizetni. 
18.000 oengöben. ahol 95 Bzáza'ékát 16.200 
pengőben, ahol 90 százalékát 14.400 
pengőben és ahol 85 százalékát fizetik 
12.600 nengőben állapította meg. 

A Gazdasáei Főtanács a kollektív 
szerződések'hatelva alá tartozó valameny-
nyi munkavállalónál a május 12 után 
teljesített munkáért 200 százalékos bér-
emelést állapított meg. 

« m / / 

Jovo 
húzás ! 

Sorsjegyek: Pető -né! 

— Cakortolvajok * t u g e d i ügytax-
mégen, Tólh István csongrádi füszerke-
reskedő, cukorelosztó Szentesen 14 zsák-
ban 7 mázsa cukrot kapott és azt a vá-
ros kocsiján akarta hazaszállitatni. A cuk-
rot Rágyi Is'ván kocsisra és SolymosiMá. 
tyás csongrádi lakosra bízta. A kocsi azon-
ban a késő éjszakai órákban érkezett meg 
Csongrádra, de a kereskedő lakása elől 
akkor is reitélves módon eltűnt. Mire is-
mét megtalálták a kocsit négy zsák, össze-
sen 2 mázsa cukor eltűnt, a két ember 
pedig erősen ittas volt. Tóth István fel-
jelentésére a csongrádi rendőrség nyomo-
zást indított és ennek eredményeképpen 
megállapították, hogy ulközben á kocsira 
szállt Papp József csongrádi hentes, majd 
Kókai István csongrádi földműves, ok 
itatták le a két embert és később ravasz 
módon ellopták a cukrot. A csongrádi ren-
dőrség azonban elfogta őket és megtalálta 
a két mázsa cukrot. A cukortolvajokat 
fegyveres őrizettel a szegedi államügyész-
ségre kísérték. 

— FfisaerkereskedSk. akik a kere-
seti és jövedelemadó, valamint a forgalmi 
adóközösseg nyilatkozatot aláírták, 16-án 
délután 3 órára egv és fél hónápi adó-
összeget hozzon magával. Lechner-tér 6. 
szakszervezeti székház. Megjelenés köte-
lező. 

BELVÁROSr M O Z I 1 ^ 
Ma és minden nap a ragyogó müror: 
Charles Boyer éa a buja szépségű 
HedyLamarr brilliáns főszereplés vei 

A L G Í R 
az United Artist gyár világfilmje. 

KiaérS m inő t . 
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