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A dohány jövedék ás 
áttért az adópengőre 

(Budapest, junius 28) A pénzügymi-
niszter a dohánygyártmányok árait 
julius l-től adópengöben állapította 
meg. Az uj árak a következők: 

Luxus 16 000, Béke 6000. Béke Ni* 
kotex 6800, Virginia 6000. Magyar 
4000, Pajtás 4000, Szabolcs 3600. Mun-
kás 2000 adópengő. 

(Szeged, junius 28.) A magyarországi 
Jégiforgalom — amint Budapestről je-
lentik — {julius folyamán megindul. 
Már teljes erővel folyik a forgalmat le-
bonyolító fővárosi és vidéki repülőterek 
helyreállítása, valamint a szükséges 
műszaki felszerelések beszerzése. Első-
nek a budaörsi „légipályaudryar" készül 
el, arr.elV a súlyosan megrongált feri-
hegyi repülőtér helyreállításáig a ma-
gyar tégiforgalom központja lesz. 

A helyreállítással egyidőben a Ma-
gyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság 
(Maszovket) igazgatósága most készíti 
el az első járatok menetrendjét is. A 
teljes repülőgéppark: megérkezéséig 
egyelőre három fővonalon indul meg 
az utasszállitóforgalom. Egy járat Bu-
dapest — Miskolc—Nyíregyháza—Debre-
cen—Budapest, a másik Budapest—Sze-
ged—Pécs—Kaposvár—Budapest, a har-

madik Budapest—Szombathely—Győr— 
Budapest között bonyolítja le a forgal-
mat. A fővárosból naponta kétszer, reg-
gel és késő délután induló gépek átlag 
egy óra alatt érik el a .vidéki városo-
kat, illetve érkeznek onnan vissza. Ez 
mindkét irányban ehetővé teszi, hogy. 
az utasoknak ügyeik eintézésére az 
egész niap rendelkezésükre álljon és a 
mai szállodahiány okozta nehézségeket 
elkerülve, este még visszatérhessenek. 

A repülőjáratok díjszabása alig né-
hány százalékkal lesz magasabb az el-, 
rőosztálfu vasúti jegy áránál. 

A szegedi repülőtér területéről egy 
nagy darabot kiosztottak kiskerteknek, 
de még megmaradt a 150 hold terü-
letü eredeti repülőtér, amely elesendő 
a szegedi légjforgalom lebonyolításá-
hoz. 

A kommunista értelmiségiek 

újszerű kezdeményezése: 

Szikba 

„Szabad parlament" elnevezéssel 
mintaelőadások keretében megszólal-

tatják Szeged szellemi kiválóságait 

könyvek 
A MBGYÖR KÖNYVNAFON 

Vásárodon könyvboltokat, pénzét 
igy ii tí*f vtlóan mgőrizleei. A 
A bonokat a rőnyvnapon be 
váltjuk 50% engedmény a könyv-
napra. 

Szikra könyvesbolt 
Kárász-utca 5. 

Adópengőben kap ják 
jUrandósí gukat 

a hadát rondozottak 
(Budapc t, junius 28) Dr M0"*®4 

Erik népjóléti miniszter rendek-le 
alapján juliu -ban a hadlsejgélyeket, a 
hadiözvegy és h idtrokkanl járadékot 
• idó;>engöbcn kell folyósituni. A kifi-
zetések- esetleges kcs. - e nem jelent hár 
<-Anyt az érdekeltek számára, mert az 
adópengő szorzószám emelkedik és 
igy nagyobb összeg©; fognak kézhez 
kapni A rendelet értelmében az első 
Járadékosztályba tartozó hadirokkan' 
egymillió adópengőt, a hadiözvegyek 
pedig 695.000 idópengőt, gyermeken-
ként további 1232.000 idópengőt fog-
nak kapni julius hónapra. Az ujabb 
emelés csak julius hónapra szól. Au-
gusztus i-töl a B'abil költségvetés 
keretében más alapokon rendezik 
majd a hadigondozottá* illetményen. 

. J--4. HMMMMUUMFTY 

Felkérem a Szegedi Munkás Test-
edző Egyesület tagjait és sportolóit, 
hogy a köztársasági elnök ur tisz 

létére rendezendő ünnepségen jelnje-
nek meg. Gyülekezés szombaton dél-
után 4 órakor a Vasutas-pálya mö-
götti kis pályán. Berkovics társelnök. 

(Szpaed, iunius 28-) Ujszerli és *>zéles 
közbet | érdeklődésre számottartó kezdemé-
nyezésről adunk hírt. A Mapyar Kommu-
nista Párthoz tartozó értelmiségiek mérle-
gelve annak szükségszerűségét, hogv a 
párton.kívülálló értelmiségieket közelebb 
hozzák az ipari munkássághoz és a párt-
hoz ,,Szabad Parlament* címmel o'van 
értelmiségi összejövetelek megvalésitásá4 

terverik. amelyek ezt a fontos cél elérését 
elősegítik. 

A tervek szerint megszólaltateák azokat 
a sztgedi értelmiségieket, akik nem tar-
toznak a pádhoz, de széles körökben el-
ismerésnek, tekintélynek örvendnek. Sze-
ged legkitűnőbb értelmi -"teei tartanának 
előadásokat különböző politikai vagy egvéb 
kérdésekről, az előadásodat azután vita 
követné. \ vitába mindenki k'nviiv '.jt-
haua majd v'leményít - s ítézeiéit Hy'en-
formán csakugyan „'szabad parlament'1 ala-
kulna ki, aho! a kommunisták marxista, 
leninista világnézete a legnemesebb érte-

lemben vett csatát vivna egv-esy alkalom-
mal a más felfogásúak nézeteivel. A cél 
az, hogv egvrészt bizonyos fokig a legkü-
lönbözőbb vonalakon tisztázódjon a de-
mokrácia néhány elvi fogalma és gyakor-
lati kérdése. Másrészt pedig az előadáso-
kon keresztül közelebb hozni egymáshoz 
a különböző foglalkozású és grodo'kozásu 
értelmiségieket, amivel természetesen első-
sorban szűkebb hazánk demokráciája, a 
szegedi demokrácia iár iól. 

A ,+zsbad Parlament" összejövetelei-
nek érdekességet fokozná az, hogv min-
den előadás e'ött rövid kül- és he'poKti-
kai tájékoztatót kapna a hallgatóság. A 
tájékoztatóval, ami tu'ajdonképeo a hely-
zet elemzését je'entené a politikai kérdé-
sek fontosságának, kihangsúlyozása volna 
a cél Fgés7en hizonvosra 1eh°' venni, hogv 
értetnir"íi fcö'ötfieri érdAíf-dás nvilvánul 
meg a Kommunista Párt „Szabad Parla-
ment" fe iránti 

Koiekedaí akar 
a Szegedi Kis Újság? Tegnapi számá-
ból erre kell .következtetnünk. ízléste-
len és dcnunciáns sorokat írtak le a 
Községi Élelmiszerüzem! igazgatójáról. 
Nem tudjuk elképzelni, mi a kivetre. 
való abban, hogy, Bohó András szenet) 
Vásárolt aranyért. A néhány sorból 
melyben ezt megírják, a tájékozatlan 
olvasó azt sejti,, mintha valami szabály-
talanság történt volna. Kis Ujságéknál 
éppen ugy tudják, mint nálunk, hogy 
ez nem áll, mert a tiz vagon szénbői 
mindenki vásárolhatott, aki akart, he-
lyesebben, akinek aranya volt. A sze-
net aranyért kapták és egyrészt hogy 
be ne gyulladjon, másrészt éppen a 
köz érdekében aranyérti kellett túladni 
rajta. Ha ez igy igaz — és igy igaz — 
és a Kis Újság mindenáron írni akart 
a dologról, m-iért nem irta meg, hogy 
Sáfár Gyula, aki a Kisgazdapárt tagja, 
nem 17 métermázsát, hanem másfél va-
gon szenet vett aranyért a Községi Élel-
miSzerüzemtől. 

A szénügye u egy ferdítéssel is meg-
toldja a Szegedi Kis Újság, amikor azt 
állitja, hogy „Bchó András hivatala át-
vételekor felszólította a tisztviselőket, 
hogy lepjenek be valamelyik munkás-
pártba, de lehetőleg a Kommunista 
Pártba". Bohó tényleg tartott egy rö-
vid beszédet, amelyben a pártokról is 
szó volt, de a Kommunista Pártot még 
csak meg sem emiitette. Világos, hogy 
tudatosan téves, rosszakaratú beállítás-
ról van szó. 

A Községi Élelmiszerüzem különösen 
ezekben, a napokban fontos szerepet 
tölt be a szegődi dolgozók lcenyércsatá-
jában. Sem a fizikai, sem a> szellem; 
dolgozók érdeke nem kiván|ja, hogv 
ezekben az időkben a valóság elkendő-
zésével denunciálják akár az üzem, 
akár egyes alkalmazottak működését. 
Nagyon is kilóg a lóláb, miről van szó? 
Arról, hogy a Szegedi Kis Újságnak 
az fáj, hogy az Élelmiszerüzem igaz-
gatója nem az ő pártjukhoz tartozik. 
Nem nehéz levonni a következtetése-
ket, kiknek az érdekeit szolgálja, ha 
szük pártsz-emporntbóL denunciálják egy 
i ilyen fontos üzem vezetőjét. Hát igen, 
hiába öltögetik a nyelvüket, kimond-
juk: a reakcióéi. 

A s t a b i l í z á d í í c I s o hónapjában 
kevés pén^ kerís? for^alomT*** 

Wíunkásszövetkezaf 
igazgatósága felkéri azok? 
a szövetkezeti tagokat aki 
bevásárlási könyvecskéjük? 
még nem nyújtották be, 

(Budap,- t, junius 28) A Gazda-ági 
Főtanács ülést tartott, amelyen 
forgalombahoiainKló jár tat- ?nm '-ifg 
meghatár áréról tárgyal1 A s ab!Ii-
záctó első hónapjában n legkisebb 
metínyPégU pénz kerülhet csas for-! 
•alomba, és ennek havonta való fnve- i 

!é ét a intftis ter'anács fogja nvgha-; 
tárocni. A lakbérek vaíőrizáoiőjonáJ. 
a syociális szempontok érvényesült I 
nek és az átértékelés minimuma 40j 
százalékban, maxi'-num'' pedig 100 
százalékban nyer megállapítást az 
1039-es árakhoz viszonyítva. 

Az ipari ár alakulásával fcapcsoj 

latban a Főtanács leszögezte azt az 
árpolitikáiét. amellyel a vállalkozót 
teljesítő kóocsségc kihasználására 
ö! fcfinzi. A munkabérekkel kapcso-
latos szociális tervek ügyében az 
iparügvi minireter a szakszervezetek 
bevonásával tervezetet készít elő. 
hevy a jövőben ebeket a terheket me-
lyik fél, milyen arányban viselje. Az 
anvavi és[ árhivatalnál áreüenőrzési 
osztálv létesül és ez ellenőrzi majd a 
köze'látásügyi miniszter ha' Ssköréhe 
tartozó árakat. 

K O R Z Ó M O Z i n t " 
Ünnepi nagy műsorunk. 

A bril|ián» amerikai vigjálékujdonság 1 
Sport, szerelem és jazzparádél Szívből 
kacagtató humor! D l c k P o w e l és 
Anita Loaiae briiliáns főszereplésével 

Aki mer az nyer 
Azonkizül: Szellemek földje párat-

lanul izgalmas expedíciós film: 

Előadások kezdete : 4, »/«6 és fél 8-kor 
Elővételi pénztár délelőtt 11-12. 

PénztírnyitAs d.u. az előadások előtt fél órával 

Megkezdi működésiét a népjóléti 
minisztérium 

hadifogoly gondozó osztálya 
Vidéken a szociá l is íe lngye lősréek vesz ik á t a felügyeletei 

a kadi fogoly ügyekben 

iegfkésShb 
'uíius 6-s?r 

mert azon tul csak láttam? 
zott könyvekre szo'gálunk ki 

Málna -izü szörp 

SierecSaioál 
Cserzy Mihály-u. 3. 
és Kárász-ufca 10. 

•omamwwn .-jwnwiivjum 

(Budapest, junius 28) Molnár Erik 
népjóléti miniszter a hadifoglyokról a 
következő nyilatkozatot adta a MTI 
munkatársának: 

- Julius 1-én hasznos változás tör-
ténik a hadifoglyok ügyében. Ekkor 
kezdi meg működését a népjóléti mi-
nisztérium u j hadifogoly-gondozó osz-
tálya. A minisztérium uj Ügyosztályá-
nak hatáskörébe fog tartozni min-
den hadifogolyintézmény felügyelete. 
Nagyon fontos az, hogy a hadifogoly-
ügyek a jövőben teljesen egységes el-
gondolások alapján intéződjenek el. 

Vidéken a Magyar Vöröskereszt 
hadifogoly kirendelt?égének, vagy in-
tézményeinek felügyeletét szociális 
felügyelőségek veszik át. Természete-
sen a Vöröskereszt megbízottakkal 
az együttműködést továbbra is lenn 
kell tartani. A szociális felügyelök 
biztosítják a hadifogolyszolgálat to-

vábbi zavartatm fenntartását, ellen-
őrzik a hazatérők élelmezéséi; és le-
bonyolítják az egészségügyi szakkö-
zegekkel együtt az orvosi vizsgálato-
kat. A hadifoglyok hazaszállítása a 
nagyhatalmak kormányának jóindula-
tából a békíkötirtöi függetlenül fo-
lyik. A hadifogoly-ügyek uj közpon-
tosított hatósági szervének feladata 
aansk biztosítása, hogy . a visszatérő 
hadifoglyok testben és lélekben meg-
újhodva bekapcsolódhassanak a de-
mokratikus Magyarország újjáépí-
téséért folyó nagy küzdelembe — fe-
jezte be nagyjelentőségű nyilatkoza-
tát a népjóléti miniszter. 

x Uj kezdő és haladó tanfolyamok kez-

dődnek Dr. Rósenbergné Grünwald Klára 

gyorsíró- és gépiróiskolájában Dózsa 

György-utca 2. Kultúrpalotánál. 

— Elfogtak egy fasiszta besúgót-
Schretaer Béla szegedi lakest a hír-
hedt Pintér-féle de eklivc-opor volt 
besúgóját a rendőrség letartóztatta 
és a szegedi népügyészségre kísértek 
Schretaer 1932 óta működött, mint 
rendőrségi besúgó és annak idején be-
iratkozott a Szociáldemokrata Párt-
ba i , hogy minél több baloldali em-
bert jut athasson rendőrkézre. Fel-
jelenté ei alapján az utóbbi Időkben, 
mintegy 60 "-emélyt internált a fa-
siszta rendőrség. A szegedi nép-
ügyészségen kihallgatásakor mindent 
beismert. Kihallgatása u lán dr. Lippal 
Imre népügyész előzetes letar'óz'.a'ás-
ba helyezte. 
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SZÉCHENYI FILMSZÍNHÁZ 
Hétfőn premier ! 

Csak 3 napig I Julius l—3 ig, 
hétfőtől szerdáig 

DRAKNA DURBIIV zenés fi'mje az 

AZ ELSŐ CSÓK 
Azonkívül remek kisérő műsor 

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

Pénztárnvitás az előadás előtt félórával, j 


