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akció részére. Eb bői kap majd a sze-
gedi szeretető áz is kibővítés céljaira 
és juttatunk belőle a szegedi nakpözi 
otthonoknak is. Ezenkívül Hajduhad-
házán szervezés alatt áll egy intéz-
mény. Itt ötezer gyermek befogadá-
sára alkalmas épületről van szó és 
reméljük, bogy minél előbb legalább 
ezer gyermeket tudunk már elhelyez-
ni. Ezzei az intézménnyel kapcsolat-
ban állana egy nagyobb birtok is, úgy-
hogy az intézményt önellátó gazda-
Ságnak lehetne berendezni. Ez igy 
egészen újfa j ta rendszerű lenne, de 
sajnos még sok minden hiányzik ke-
resztülviteléhez. 

Végű' az annyiszor hangoztatott 
UNRRA segélyek kérdését említet-
tük fei. Erre a következő választ kap-
tuk: 

— Az UNRRA-tói négymillió dol-
láros segélyt irányoztak elő. Nem tud-
juk, hogy mikor kapjuk meg ezt a 
segéiyf, de a magyar kormánynak az 
az elgondolása, hogy amint megérke-
zik, azonnal a közellátás megjavítá-
sára használjuk fel. Természetesen a 
magyar vidéket ugyan oiyan etiara.*-
ban és juttatásban kívánjuk részest 
tani, mint a fővárost. A segély nagy-
részét felemésztik azonban a külön-
böző szállítási költségek. 

Molnár Erik elvtárs, népjóléti mi-
niszter egyébként ezekről a különböző 
népjó'é i kérdésekről részletes megbe-
szélést folytatott Dénes Leó elvtárs, 
polgármesterrel is. j 

(tökös) 

Csökkenti a díjszabási osztályokat a MÁV 
Befejeződött a háromnapos tarifaértekezlet 

(Szeged, május 29) A kereskedelmi 
és iparkamarában Szerdán délben be 
fejeződött a MAV tarifaértekeziete. A' 
háromnapos tanácskozásról dr. Kfíé-
nyi Bertalan titkár, aki a Szegedi 
kamara részérő' ,vett részt az értekez-
leten, a következőket mondotta: 

— Eredményes volt a tárgyalás. A 
MAV kénytelen volt arra az állás-
pontra helyezkedni, hogy olyan te-
heráru díjszabási tervet dolgoz ki, 
amely mellett megszüntethető l e s z a 
MAV állandó deficitje. Éhez az üz-
letpolitikához csatlakoztak a többi 
Magyarországi vasúttársaságok is. 
Az értekezlet ez elé került térvezet 
megszünteti a három osztályos da-
rabáru és tizennyolc osztályos kocsi-

peüig Kilenc o»zta»y lesz Ennek/ foly 
tán főleg az olcsóbb tömegáruk fu-
var ételei lényegesebb emelkedést ma-
tatnak. 

— Elfogadta a bizottság Verme® 
Béla, a Szak zer vezeti Tanács kéovi-
seiőjéniek azt a javaslatát, hogy kér-
jék: a jövőben az ország mindem 
autó, vízi és légi tarifa forgalmi 
ügyeit utalják ez elé a bizottság elé, 
hogy i ymódon egységes tarifapolitika 
alakulhasson ki. A kerületi és ipari 
érdekeltségek kívánságára bevezeti a 
MAV az -eredeti tervtől eltérően a 
dijkedvezményi rendszer nyilvános 
közlését is. A szegedi gazdasági életet 
közelebbről érintő kérdések mint a 
slén, kender, paprika, fa stb. dijté-

rakoma lyaru díjszabási rendszeri, tetei itymódon a díjkedvezményi rend-
otymódou, hogy a darabárunál csak szer keretiben nyernek maja mego<. 
Két osztály, a koesirakományokná" I dááti 

Pillanatnyi bankjegyhiány idézte elő szerdán Szegeden 
az adópengő betétek kifizetésének korlátozását 

Jttfius 1-én megindul a gyors-
vonat Budapest és Szeged 

között 
(Szeged, május 29)' Régi kívánsága 

a Szegedi utazó közönségnek, különö-
sen pedig a kereskedelemnek, hogy 
állítsanak be a Szeged—Budapest kö-
zötti forgalomba gyorsvonatot, ami 
nagy sebességgel viszi majd az éle-
tet a békeáilapotok felé. A gyorsvo 
nat beállítását többizben a Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara is sür-
gette. Amint most MÁV-üzletvazető-
ségi körökbői értesülünk, a közieke 
dési minisztérium a kívánságoknak 
eleget téve julius 1-én megindítja -a 
gyorsvo natot Budapest és Szeged Ka 
zött 

(Szeged, május 29.) Szerdán dél-
előtt az a thir terjedt el Szegeden, hogy 
a pénzintézetek csak korlátozott arány-
ban fizetik ki a felmondott ad'ópengö-
betéteket. Csakugyan megtörtént, hogy 
egyes pénzintézetek nem fizették ki a 
felmondott betétek teljes összegét. 
Egyesek ebből arra következtettek, 
hogy valami késziil az adópengő körül 
s már-már rémhírek terjedtek el az 
adópengö értékállóságáról. Holott csak 
az történt, hogy a Nemzeti Bank sze-
gedi fiókja technikai akadályok miatt 
nem kapta meg a szerdai bankjegyál-

lományát, -emiatt a szegedi pénzintéze-
tek nem juthattak hozzá erre a napra 
igényelt összegeikhez. Pillanatnyi bank-
jeg)(hiány keletkezett tehát az intéze-
tek pénztáraiban s emiatt kénytelenek 
voltak arra szoritkazmd, hogy csak a 
felmondott betéteket fizessék ki, az 
adópengőhitelek folyósítását ped 
egyelőre szüneteltessék és csak- kisebb 
összegeket adjanak ki a betéteseknek. 

A pillaniatiJyii bahkjegyhiány hama-
rosan megszűnik, péntekre lesz ele-
gendő pénz és a korlátozásokat meg 
lehet: szüntetni 

1117 házhelyigfénylő 
Újszegeden 

Háromtagú tnxőriégel éa motort ecs-
kendőt kapott a városrész 

(Szeged, május 29,) Az ujszegedi 
házhely osztó -bizottság népgyűlést tar-
tott az -ujszegedi kultúrházban. Kopasz 
István tűzoltóparancsnok a megjelent 
nagyszámú közönség élénk érdeklődé-
sétől fciserve napirend előtt ismer-
tette Újszeged nehéz helyzetét tűzvész 
esetén. Bejelentette, hogy Újszeged 
háromtagú tüzérséget és egy motor-
fecskehdőt kapott. A tüzőrség köz-
ponti eihelyiezésére és egy igáslónak a 
várostól va-lö igénylésére tettek javas-
latot a hozzászólók. A ló takarmányo-
zását Újszeged közönsége vállalná 

Bari Dezső eln/ök ezután részlete-
sen ismertette a házhelyosztás ti sza-
bályozó miniszteri rendeletet. Tájé-
koztatta a megjelenteket, hogy milyen 
területeket fognak igényibevenni és eb-
ből kik igényelhetnek. Az igénylések 
ílavaly október 1-én lezárultak, az 
igénylők száma 1117. Ezeknek több 
mint fele sa/ját ..bérleményét igényelte. 
Elsősorban -a jelenleg is Újszegeden 
lakó igénylőket elégi,tál: ki. Az elbírá-
lásnál messzemenően figyelembe veszik 
a magyar demokrácia és köztársaság 
megteremtése körül szerzet t érdemeket, 
a demokratikus hadseregben szerzett 
érdemeket, a gyermekek számát, a 
családvédelmi és szociális szemponto-
kat. 

A házhelyosztó bizotföág minden 
vasárnap délelőtt .az ujszegedi kultúr-
házban tartja tájékoztató szolgálatát-

Tanulási lehetőség a tehetséges 
szegény parasztgyermekeknek 
A Nemzeti Segély őszre megnyitja Szeged egyik legna-

gyobb internátusát, a „Juhász Gyula-diákotthont" 
(Szeged, május 29.) A Nemzeti Se-

gély szegedi szervezete a nevelés terén 
is segítségére kiván lenni -a demokrá-
ciának és az uj iskolaévre megnyitja 
középiskolai internátusát. Felkerestük 
dr. Diczfalussy Ferencnét a Nemzeti 
Segély szegedi szervezetének ügyve-
zető-titkárát és információt kérünk a 
nagyjelentőségű terv részleteiről. 

— A nemzet szellemiségé? erköl-
csét, akaratát a nevelés napról-napra 
folyó, szinte észrevétlen munkája for-
málja — bez-dte nyilatkozatát dr, Dicz-
faiussyné. — A demokrácia lét-kérdése, 
hogy néhány év alatt sikerül-e nemze-
tet teremteni népünkből. Nem politikai 
jelszó, hanem örök igazsági, hogy a 
jövő az ifjúságé. A Nemzeti Segély 
mint nevében is mondja:, a nemzeten 
kiván segíteni. Mi nem politizálunk, 
fezt a pártoknak engedjük át. Erkölcsi 
és anyagi térer, kívánunk a nemzeten 
segíteni. Ugy gondoltuk, hagy nemcsak 
feladatunk, de egyben küldetésünk is, 
hogy hozzásegítsük ifjúságunkat annak 
az életszemléletnek elsajátításában, 
melyet a nemzet életformájául válasz-
tott az. elkövetkezendő időkre. 

— Úgy külső, mint belső szerveze-
tében teljesen demokratikus -lesz a 
Kálváiria-utoa 10. számú székiházunk-
ban felállítandó internátusunk. Demo-
kratikus otthont kívánunk adni a vi-
déki diákoknak. Nem -kaszárnyát, ha-
nem otthon helyett otthont. Különben 

már nevében is különbözik a régebbi 
hasonló intézményiektől: „Juhász Gyula 
diákotthon" lesz a neve. Szeged halk-
szavu, haladószeliemü lirai költőjének 
hevét választottuk otthonunk nevéül. 
Juhász Gyula maga is neve-lő volt, ha 
a nemzet n a i k ö l t ő n k tanításait kö-
vette volna, ugy ma nem heverne ro-
mokban az ország. 

— Egyelőre szerény keretek között 
150 ágyas diákotthont teremtünk. A 
diákok legalább 25 százaléka ingyenes 
lesz. Szegednek kulturális küldetése 
van. Óriási terüleu terül el Szeged kő-
iül középiskola nélkül. Hihetetlenül 
sok a tehetséges, de nincstelen gyer-
mek. A mult rendszer ezeket veszni 
hagyta. A demokráciának nem az a 
célja, hogy kiváltságosokat! állítson a 
nemzet élére, hanem tehetségeket. A 
,Juhász Gyula-diákotthon" az Alföld 
falusi tehetségeit szeretné falai közé 
fogadni, hogy ott felvértezzük őket az-, 
zal a tudással, mellyel a nemzet bol-
dogulásán keresztül megtalálják a ma-
guk felemelkedését is. 

Örömmel üdvözöljük a Nemzeti 
Segély kezdeményezését, reméljük), az 
illetékesek megértéssel -lesznek a fon 
tos intézmény iránt és minden támo-
gatást megadnak, hogy a nemes célki-
tűzés realizálódjon. Szegednek való-
ban -szüksége van haladó szel-lernü 
diákotthonra. 

BELVÁROSI MOZI Telefon: 
6—25. 

Ma és mindennap 

7 szerelmes kisleány 
Az amerikai Metró-filmgyár 
legújabb attrakciós filmje 

Főszereplő: S z ő k e S z a k á l l 
Ezt megelőzi: Aki korán kel 
színes trükkfilm és a legfrissebb Hfradó. 
Előadások kezdete: 4, »/«6 és fél 8-kor 
Pénztárnyitás az előadás kezdete elétt félórával. 

Elővétel délelőtt 11—12-ig. 

Kukoricamentes kenyeret 
kapunk funiushan 

A közellátási bizottság egykőaapra kizárta a lisztellátásból 
az ehetetlen kenyeret forgalomtbahoző suiőiparost — Letörik 

az áruzsorát a szegedi piacon — Újból szabályozták 
a kereskedők piaci vásárlását 

(Szeged, május 29.) A szerdán dél-
előtt a dr. Pálfy György" főispán, el-
nökletével megtartott -eheti .közellátási 
bizottsági ülésen foglalkoztak a sze-
gedi kenyér minősége elleni panaszok-
kal. Dr. Simon József tb. tanácsnok, a 
közellátási hivatal előadója bejelen-
tette, hogy a közellátási hivatal kiwzs-
gálta a dohos, szalonnás tésztáju ke-
nyér ügyét. A vizsgálat megállapította, 
hogy az ehetet&en kenyér Kohn Benő-

dé* Petőfi Sándor-sugáruti sütődéjéből 

került kl. Ezt a sütődéit büntetésből 
egyhónapra kizárták a közellátási liszt-
ellátásból. 

István Béla közellátási felügyelő be-
jelentette, hogy megérkezett az uj be-
szolgáltatási rendelet és azt rövidesen 
minden közigazgatási vezetőnek meg-
küldik. 

Simcm tanácsnok jelentette, hogy 
csökkentik a kukoricalisztnapok szá-
mát, mert nincs elegendő kukorica. A 
hónap első és utolsó napja nem lesz 

buk-ordcaliszt'nap, mint eddig. Jelet: -
tette továbbá, h-ogji junius 1-től kezdve 
a k'enyérlisztet sem keverik kukoricá-
val, mert odajutottunk, hogy ez meg-
drágítja a kenyeret. (Mi az? A közel-
látási hivat-al rájött, hogy a jó kenyér 
olcsóbb, mint a rossz? (Szerk.) 

A szegedi piacon a legutóbbi idők-
ben tapasztalt indokolatlan hatalmas 
árdrágításokról számolt be ezután Si-
mon tanácsnok. A mértéktelen árdrágí-
tás -elháritása céljából javasolta, hogy 
alakuljon bizottság a pártok kiküldöt-
teiből, továbbá Fodor István- és Wag-
ner Gyula gyümölcstermelőkből, a 
Délvidéki Iparosok és Kereskedők Sza-
badszervezete egy tagjából, a kereske-
delmi és iparkamara, továbbá az első-
fokú iparhatóság, ai közellátási hivatal 
kiküldöttéből és -ez a bizottság te-
gyen javaslatot a közellátási bizottság 
legközelebbi ülésének a szegedi piac 
mértéktelen árainak letörésére. A ja-
vaslatot elfogadták. 

Kimondotta a közellátási bizottság, 
hogy a dohányjövedék hármas számú 
szelvényének beváltását junius 8-ig 
meghosszabbítják. Felhivtai a bizottság, 
a főispánt, mint közellátási kormány-
biztost, járjon -közre a pénzügyi ható-
ságoknál, hogy a tanyai szatócsok is 
kapjanak dohányellátást, mert külön-
ben a tanyai lakosság nem tudja ki-
váltani dobányjáraodőságát. 

Dr. Szűcs István, a felsőközponti 
közigazgatási -kirendeltség vezetője je-
lentette azt a tűrhetetlen állapotot, 
hogy a kőbányai gyár csak negyven 
gram aranyért hajlandó adni egy liter 
sertésszérumot. Ezt a gazdák nem tud-
ják megfizetni és emiatt sertésvész fe-
nyeget a szegedi tanyákon. Királyhal-
mán és Alsóközpon-ton máris felütötte 
fejét a sertésvész. A bizottság kéri az 
illetékes kormányszerveket a kőbányai 
szérumgyár áruzsorájának letörésére. 

A diósgyőri vasgyár hajlandó a 
Szegedi Községi Élelmiszerüzemnek 
mezőgazdasági vasárut adni különböző 
élelmiszerekért. A közellátási bizottság 
hozzájárult a csereügylet lebonyolítá-
sához azzal a feltétellel, hogy a vasáru 
a legális vaskereskedelem utján kerül-
jön forgalomba. 

Pártos Endre javasolta, hogy a fe-
hértói halgazdaság ügyét bizottság ve-
gye kezébe. A halgazdaság 5—600 má-
zsáig m-a is termelőképes. Teremtsenek 
fedezetet a -gazdaság teljes helyreállí-
tására és indítsák meg a tenyésztést, 
mert a vállalkozás feltétlen rentábilis 
lenne. A közellátási bizottság felhívja 
a város gazdasági bizottságát, hogy 
tegyen javaslatot ebben az ügyben. 

Az UNRRA intézőbizottsága kérdést 
intézett Szegedhez, hány közellátásban 
levő szoptatós anya és kisgyermek van 
Szegeden. A közellátási bizottság meg-
adja a választ, hogy az anyák és a 
gyermekek UNRRA-segélyben része-
sülhessenek. 

Az ülés végeztével a piaci visszás-
ságok megszüntetésére kiküldött albi-
zottság tartott ülést. Újból szabályozták 
a helybeli és vidéki kereskedők vá-
sárlását a szegedi piacon. A bizottság 
javaslata: a napi és a hetipiacokon 
reggel 7-től fél 10 óráig csakis a fo-
gyasztók vásárolhassanak. A napi pia-
con reggel 7 előtt végezhetik vásárlá-
saikat a- heJ/beli kereskedők, a heti-
piacokon a tilalmi idő előtt és után a 
vidékiek is vásárolhatnak, egyébként 
nem, tehát hetipiacos napokon egyálta 
Ián nem. Aki -ezeket a rendelkezéseket 
meglszegi, 15—30 niapra kizárják a piac 
látogatásától. - A bizottság fokozott 
mértékben felhívja a rendőrség figyel-
mét a piac ellenőrzésére. 

— A »Szúöi ház és az iskola kap-
csolatai". Ezüet a címmel tart előadást 
ördög Ferenc tanár az MNDSz felső-
városi csoportja rendezésében junius 
3-án délután 6 órakor a Postásott-
honban (Vásárhely Usugáruf). Beszél-
ni fog még Kiss Richárdné elemi is-
kolai tanítónő és dr. Lovász Tibor 
gyermekorvos a helyes nevelésről a 
demokráciában. A Nőszövetség kéri 
az érdeklődőket minél nagyobb szám-
iján jelenjenek meg. 

S Z É C H E N Y I F I L M S Z Í N H Á Z 
Csak 4 napig ! Május 30 tói junius 2-ig 
csülörtöktöl—vasárnapig a legszebb 
magyar film 

Az iif földesúr 
Íókai Mór örökszép regénye filmzn 
őszei eplök: Jávor Pál, Caorios 

Gyula, Somlay Ariur, Egri Mária 
Azonkívül remek kiséró műsor. 

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

Pénztárnyitás az előadás előtt félórával. 


