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fldópengöben kérik 
illetményeiket a hadigondozottak 

(Szegjed, május 18.) Szombaton dél-
előtt a hadigordozottak népes kül-
dőttsiáge (kereste fel hivataléban De-
nes Leó elvtárs polgármestert. A 
HONSz kötelékébe tartozó hadiözve-
gyek, hadiárvák és rokkantak elpana-
szolták, hogy segélyeikből és illetmé-
nyeikből nem tudnak megélni. Most 
emelték fel járandóságaikat, de még 
most is van olyan háromgyermekes 
hadiözvegy, aki csak havi 80 milliót 
kap. Ezt is késedelmesen kapják, úgy-
hogy mire kézhez veszik a pénzt, az 
már a feleösszeget sem ér i Kérték a 
polgármestert, járjon közbe illetékes 
helyen, hogy illetményeiket, segélyei-
ket emeljék fel és adópengőben fizes-
sék ki mindig a napi árfolyamon!, úgy-
hogy késedelem esetén ne károsodja-
nak. 

A polgármester — bár nem tartozik 
hatáskörébe a dolog — megígérte, hogy 
vasárnapi fővárosi utjai alkalmával 
közbenjár a hadigondozottak érdeké-
ben. 

UNRRA-csomagoft 
jegyre adnak 

(Budapest, május 18) A közellátásügyi 
mintszténum a népjóléti minisztériummal 
egyetértésben kidolgozott terveket nyújtott 
át az UNRRA-misszió magyarországi ve-
zetőjének, amelyek a jövőben beérkező 
szállítmányok szétosztására vonatkozó 
alapelveket tartalmazzák. A magyar kor-
mány törekvése az, hogv a magas kalória-
értékű tápszerekből méltányos jegyrend-
szer alapján elsősorban a nehéztesti mun-
kások és a dolgozók tömegét elégítsék ki. 
Soramer, az UNRRA-misszió vezetője ki-
jelentette, hogy a jövőben erre a szem-
pontra fokozott mértékben tekintettel ki-
ván lenni. 

Az alsóközponti MKP 
az uj gazd&kért 

(Szeged, május 18) Az alsóközponti 
MKP az uj gazdákért már több akciót 
folytatolt. Így szombaton őt mázsa réz-
gálicot osztottak az uj szőlőbirtokosoknak. 
Az alsóközponii ujgazdák nagy elismerés-
sel nyilatkoztak az MKP tevéhenységéröl, 
mert eddigi munkája során a termelést az 
MKP szervezete tette lehetőve. 

Szerdahelyi László 
hegedűversenyét pár n a p p a l 
Jegyek érvényben maradnak. A hangverseny időpontját a lapokban közöljük. 

elhalasztják 

Tombácz Imre elvtárs 
Alsóközponton betzél 

máim 26-án 
(Szeged, május 18) Az MKP alsóköz-

ponti szervezete május 26-án délelőtt 10 
órai kezdettel népgyűlést tart, melyen 
Tombácz Imre elvtárs, nemzetgyűlési kép-
viselő beszámolót tart. Ismerteti a nem-
zetgyűlés munkáját, továbbá a bel- és 
külpolitikai helyzetet. 

Ugyancsak 26 án az alsóközponti MKP 
kulturgárda előadja este 7 órai kezdettel 
„Minden jó, ha vége jó" cimü vígjátékot, 
utána éjfélig tartó tánc lesz.: 

Az alsóközponti MNDSz is 26-án tartja 
meg gyermeknapját, melyen megvendége-
lik a tanyavilág apróságait. 

Hegalakult Szegeden 
a közegészségügyi bizottság 

(Szeged, május 18.) A törvényható-
ság bizottságainak száma szombaton 
Injagv fontosságú uj szervvel szaporo-
dott. A városházán megalakult a köz-
egészségügyi bizottság, amelynek léte-
sítését nemrégiben ikelt kormányintéz-
kedés rendelte el. A közegészségügyi 
bizottság mint Indítványozó és javas-
lattevő szerv szerepel a törvényható-
sági közgyűlés mellett. A szombat dél-
előtti alakuló ülésen az elnöklő dr. 
Antalffy Gyöngy elvtárs, h. polgármes-
ter ismertette a vonatkozó kgfmánv-
rendeletet. Ezután a 'bizottsági elnöké-
vé dr. Berkes Pál elvtársat, az ismert, 
orvost választották meg három évre. 
Antalffy György h. polgármester né-
hány meleg szóval köszöntötte az elnö-
köt ós fdlhivta, hogy az elnöklete alatt 
álló bizottsággal törekedjék Szeged 
közegészségügyének javítására. Figyel-
mébe ajánlotta Szeged speciális egész-
ségügyi problémáit, a külvárosi egész-
ségtelen lakások, a tüdőbetegség és az 
egyéb népbetegségek ügyét, valamint a 
nagymérvű csecsemőhalandóságot. Ez-
után dr. Viola György élvtárs ismer-
tette a bizottság munkatervét, amely-
ben első helyen éttl ö külvárosok egész-
ségügy,ének javitása. Az alakuló ülés 
főbbek hozzászólása után ért véget. 

Nagyszeged dolgozó ifjúsága l 
ttf.t u m u n k a s o k ! PARASZTIFJAK! DIAKOK! 

A magyar ifjúság másodízben (készüli arra, hogy julnius első vasárnap-
ján megünnepelje a magyar ifjúság napját. 

üdvözöljük az üzemek, 'bányák ifjúságát, aikiik nélkülözve, de áldozat-
készen végzik az újjáépítés nehéz munkáját. 

Üdvözöljük a paraszt ifjúságot, akik megmunkálták a magyar földet! 
Üdvözöljük az önkéntes bányász-rohamibrigádokat'! 
Üdvözöljük a haladó szellemű diákokat, aldk átérezve a történelmi idő-

ket a munkás- és parasztifjuság mellé álltak a 'demokrácia megvédéséért. 
Követeljük könyörtelen megbOÉitletését a fasiszta összeesküvőknek, akik 

a nemzet egyetemes érdekeit veszélyeztetik! 
Junius 2-át tegyük az ifjúsági egység, a szomszédnépekkel való barát-

ság. a tartós béke ünnepévé. 
Szabadiságharcunk: harc a reakció ellen! 
Junius 2-ón megmutatjuk összefogásunkat és szilárd szövetségünfoef eb-

ben a harcban! 
Fel hát a munkára! Jövönkért, a népért, nemzetért és a demokráciáért! 

Magyar Demokratikus ifjúsági Szövetség 

Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 

Független Ifjúság szegedi szervezete 

Népi Ifjúsági Szövetség 

Szakszervezeti Ifjumunkás és Tanoncmozgalom 

Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szabad Szervezete 

Magyar Cserkészszövetség V. kerülete 

Értékálló pénzért, jó békéért, rendért 
küzd a Magyar Kommunista Párt! 

A Kommunista Párt kezdeményezésére a rókusi 
elemi iskolát visszaadják eredeti hivatásának 

(Szeged, május 1®.) A rókusi város-
rész elemiiskolás gyermekei nagy ne-
hézségekkel küzdöttek. Miután a ró-
kusi elemi iskola épülete katonai cé-
lokat szolgált, i'g|y a gyermekek a Szil-
ién-sugáruti iskolába jártak. Az iskola 
tanítóinak jelentése szerint az iskola-
kötelesek fele nem járt előadásra, mert 
tutmeeszire esett lakóhelyüktől. A Szil-
léri-sugáruti islaola azonban Így is túl-
zsúfolt volt, hiszen két iskola .gyerme-
kei jártak oda. 

A MKP rókusi szervezete akciót 
kezdeményezett, hogy a rókusi elemi 
iskolát ismét eredeti hivatásának ad-
ják vissza. Szombaton délelőtt küldött-
ség járt a városházán a rókusi eLerhi 
iskola ügyében, dr. Antalffy György 
helyettes polgármester megígérte, hogy 
a legrövidebb időn 'belül az iskola 
épületét —• legkésőbb tiz napon belül 
— a rókusi iskolásgyermekek; rendel-
kezésére bocsátja. 

Adópengőben állapították meg 
a cipészipari árakat 

(Budapest, május 18.) A közellátás-
ügyi miniszter most megjelent rende-
lete érrtelmébeii adópengöbetn határozta 
meg a cipészipaTi javítási munkált leg-
magasabb árát, továbbá a megrendelő 
által hozott anyagból mérték után ké-
szült lábbeli legmagasabb készítési di-
ját. A rendelet pontosan meghatározza 
a javítási munkákhoz kérhető bar 
mennyiségét is. a munkadíjon felül a 
szükséges apró kelékek értékét, az 
üzemi költség és a haszon bennfoglal-
tatik a díjban.. A javítási munkák 

árát a cipésziparos magia köteles kiszá-
mítani. Ez a dij nem lehet több. mint 
a megálilapitott összeg és a felhaszná-
lásra kerülő 'bőr és talpalás anyagának 
együttes összege. Az árakat 3 mun-
kabérosztályba sorolják. Budapesten az 
I. osztályú üzemben a bőrcipő talpa-
lása 120*000. sarkalás 55.000, fejelés, 
talpalás és sarkalás együtt 380.000 adó-
pengő- Uj (lábbeli készítésénél a mar 
megálilapitott dijaikhoz az anyag dija 
és ezenkívül a kaptafa díja is felszá-
mítandó. 

Újratárgyalták a fasiszta felmentésért 
elitélt Lamper József ügyét és nyomban 

felmentő ítéletet hoztak 
(Szeged, május 18.) A mépbáróságl 

Tóth-tanácsa szombaton foglalkozott a 
népeLlenies cselekményekkel két év és 
hat hónap börtönbüntetésre ítélt dn 
Lamper József szegedi orvos perújra-
felvétel! kérelmével. Dr. Lampert első 
fokon a szegedi népbiróság azért itéite 
el, mert az orvosi kamaránál a fasiszta 
időkben besúgóként működött és több 
arvostársát feljelentette. A népbiróság 
az újrafelvételi kérelemnek helytadott. 
A periratok ismertetése után a népbi-
róság tanuként hallgatta lei <lr. Dömö-
tör Gyulánét és dr. Ladvánszky József 
orvost. A tanuk méntővallomása és 

több becsatolt irat ismertetése után 
felmentette a vádlottat. Mivel bizonyí-
tottnak vették, hogy nem müködöttt 
besúgóként és a feljelentéseket sem ö 
tette a kamaránál. El rendelték azonnali 
szabadlábrahelyezését is. 

Ugyancsak a Tóth-tanács foglalko-
zott a népellenes cselekménnyel vádolt 
Haenig Józsefiné szegedi lakos ügyével 
is. Haenigné 1942-ben feljelentette Mu-
ladí Mátét, mert az németellenes és 
orosizbarát kijelentéseke ti tett. A nép-
biróság a tárgyalást — mert a tanuk 
nem jelentek meg — elnapolta. 

Uj ruhája lesz, ha 

ÁRPÁD ruhafestékkel fest 
Központi lerakat: 

Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 35. 
l e r a k a t : 

Budapest, VII., Szövetség-utca 9. sz. 

Í1ÍHCS Ó M é • Z t H t t Ó H ^ Í K ! 

A szegedi hivatásos zenészek sza-
bad szakszervezete és a vendéglátó 
iparosok szakosztálya megkötötték 
kollektív szerződésüket, ami a zené-
iszék régi jogos kívánságát elégitd ki. 
A szerződést a demokrácia elveinek 
m 6010101060; kötötték meg. Marki) 
Leó elvtárs, a zenészsza kszervezet el-
nökén sk régi törekvése vált valóra, 
amikor sikerült, a szerződést a ven-
déglátói párosokká 1 elfogadtatni. A 
vendéglős szakosztály elfogadta a ze-
nészeknek azt a (kívánságát, hogy az 
évtizedéken keresztül meghonosodott 
lealázó, az emberi mi voltot sértő tá-
nyérozási rendszerről áttérjenek a 
százalékrendiszerre. A jövőben tehát 
eltűnik a vendéglőkből és kávéhá-
zakból a zenetányér, ami nemcsak a 
zenészek megbecsülésének és anyagi 
helyzetének javítását jelenti, hanem 
a közönséget is megjkiméli a tán*é-
razással való zaklatástól. 

A szombati minisztertanácson 
különböző adöQgyi 

rendelettervezetről tárgyaltak 
(Budapest, május 18) A kormánytagjai 

szombaton reggel minisztertanácsot tartot-
tak. A minisztertanács elfogadta az adó-
pengöjegy bevezetésére, továbbá az 
együttes kereseti adó és jövedelmi adó. 
társulati és tantiém adó, valamint vagyon-
•öbblet adó rendezésére vonatkozó ren-
delettervez°teket. 

A kormány tagjai kedden rendkívüli 
minisztertanácsot tartanak, amelyen a 
már elfogadott B-lista rendelet vérehaj-
tási utasítását és a kormány gazdasági es 
pénzügyi terveinek további részleteit tár-
gyalják. 

— Dr. Lajos Iván előadása a sze-
gedi tudományegyetemen. Pénteken 
délután a szegedi tudományegyetem közép, 
és újkori , intézetének rendezésében 
dr. Lajos Iván miniszteri osztálvtanácsos, 
az úgynevezett Szürke Könyv írója, a leg-
ujabbkori diplomáciai történetírás ismert 
képviselője tartott érdekes előadást „Há-
borús felelőssé " cimen az Ady-téri egye-
tem nagy előadótermében. Pénteki előadá-
sában számos meglepő adattal szolgált az 
elmuit háborúból és a háború előtti né-
met magatartásról. Adatait a külügyminisz-
térium levéltárának és titkos irattárának 
tanulmányozása során szerezte be. Elő-
adásában igen élvezetesen vezette végig 
a magyar külpolitikai magatartást a má-
sodik világháború előtti állapotoktól 
egészen a háború befejezéséig. Újszerű 
és érdekes előadáRát a hallgatóság nagy 
tapsa után dr. Tóth László történészpro-
fesszor, bölcsészkari dékán köszönte meg 
közvetlen szavakkal. 

— Amerikai csapatok elhagyják 
Angliát. Londonból közölték, hogy ju-
lius l-re valamennyi amerikai csapat el-
hagyja Anglia területét, a katonai sírók 
ápolásával megbízott bizottság, valamint 
az Európából érkező szabadságos kato-
nák kivételével. Valamennyi amerika ve-
zérkari irodát Londonból Pirisba helyezik 
át. Az első amerikai csapatszálitmányok 
megérkezése óta több mint 3 millió ame-
rikai katona vonult át Anglián. 

— Szülők iskolája. Az MNDSz ró-
kusi csoportjában 20-án, hétfőn délután 
6 órakor a „Szülök iskolája" keretébe* 
a Hétvezér-utcai Munkásotthonban dr. 
Berkes Pál nóorvos tart előadást. A rend-
kívül tanulságos előadásra való tekintettel 
kéri a rendezőség *az érdeklődők minél 
nagyobb számban való megjelenését. 

— Betörés cipőért. Kiss Sándor ci-
pészmester Polgár-utca 3 szám alatti 
műhelyébe ismeretlen tettesek az ablakon 
keresztül behatoltak és kétpár cipőt vittek 
magukkal. Ugyanakkor több {más holrr.it, 
értékes felszereléseket és bőrdarabokat is 
elemeltek. A rendőrség nyomoz a betörők 
xézrekeritésére. 

— Károlyi Mihályné bekapcsoló-
dott a magyarországi UNRRA-misszió 
munkájába. 

— Drágasági segély kifizetése a 
a-ostahlvataloknáL A tényleges szolgá-
latban álló közszolgálati alkalmazottak il-
letményeinek, valamint az állami ellátás-
ban részesülő nyugdíjasok, özvegyek és 
árvák ellátási digának kifizetése segély-
lapok alapján, a főpostánál 8—14 óráig, a 
pályaudvari postánál 8—12 és 14—17 
óráig a postamesteri hivataloknál pedig 
8—12-ig történik A torlódások elkerülése 
és a gyors kifizetés lebonyolítása vegett 
ajánlatos, hogy az érdekeltek a lakó-
helyükhöz legközelebb eső postahivata-
loknál jelentkezzenek. A segélyek csak 
személyazonossági igazolványok felmuta-
tása mellett vehetők fel. 


