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Most meg már arainak 
azok a fránya MaDISz-ifjak 

A Kisgazdapárt szegedi ú j ság ja 
nemrégiben a MaDISz munkájával 
foglalkozott. Miután a MaDISz-naK 
~!ntncs külön propagandaügvi mi-
nisztériuma, a munka melyet végez, 
természetesen reklámmentes. A be-
késmegvei dombegyházi MaDISz írun-
kájáról történetesen mos', kapíunk ér-
tesítést. A dombegyházi MaDISz tag-
jai még a tavasszal elvállalták azok-
nak a földeknek a megművelését, 
amelyeknek gazdája még nem tér t 
vissza a fogságból. A MaDISz tel jes 
munkát végez, mert amint jelenté-
sünk beszámol róla. a hadbmvonu'tak 
földjét nem csak felszántották és be-
vetették, de le is a ra t j ák és ei is 
csépelik így legutóbb a kettős ün-
nepen összesen 16 noiaac a ra t ta* 
Dombegyháza asszonyai könnyes sze-
mekkel köszönik a MaDISz-nak azt 
a megtakarítást , amit nekik pénzben 
az önkéntes munka jelent. 

\ Hiába keressük a Független Ifjú-
ságot, nem találjuk és nem vesszük 
észre, hogy ilyen munkát végezne. 

Na de legalább alkalma van ta-
nulni a MaDISz-ifjaktól, hogyan keh 
demokráciát építeni. 

Janson Vilmos tankerületi főigazgató 
a kommunista értelmiségiek szabad parlamentiének 

első előadója 

Megkezdték a 100 ezer 
B-pengös kibocsátását 

(Budapest» julius 2) A Magyar Nem-
zeti Bank 1946 junius 3-iki kelettel 
ellátott 100.000 B. pengős cimletü 
bankjegyeinek kibocsátását 1946 ju-
ius 2-án megkezdte. A bankjegy négy 
saxkában B betű látható. A bankjegy 
előoldala egy rózsaszínű alapnyomat-
ta l és egy vörös-barna szinü képnvo-
mattal készült. A kép baloldali ré-
szén 100.00 B-pengő felirás szerepei. 

loe Schwartz , 
a z európai ioint elnöke 

csütörtökön Szegedre érkezik 
(Szeged, julius 2) Dr. Joe Schwartz 

amerikai professzor, a Joint európai 
osztálvának elnöke, Stőckler Lajos, a 
oesti izraelita hitközség és az orszá-
gos iroda elnöke dr. Görög Frigves, 
a magyarországi Jolnt vezetője és a 
fővárosi zsidóság számos vezetőségi 
t ag j a kíséretében csütörtökön délelőtt 
Szegedre érkezik. A vendégek dél-
előtt megtekintik a Joint szegedi in-
tézményeit, délután 4 órakor pedig az 
u j zsinagógában előadást tar tanak 
a zsidóság aktuális problémáiról. Dr. 
Joe Schwartz Szegedre utazta előtt 
Ttldy Zoltán köztársasági elnöknél 
Zmagánkihallgatáson járt , amikor az 
államelnök köszönetet mondott a pro-
fesszornak azért a jelentős támoga-
tásért , amiben a Joint Magyarorszá-
got részesiti. 

Az amerikai és fővárosi vendégek 
fogadását Stern Márton hitközségi el-
nök veze,té-ével az elöljáróság kesziti 
elő. 

Adópengős árusítási rend 
a trafikokban 

(Szeged, julius 2) Beszámoltunk ró-
la, hogy a szegedi trafikokban hét-
főn nem váltották be a dohányjegye-
ke t és a dohányosok igy nem juthat-
tak hozzá he t i ' cigaretta adagjukhoz. 
Ami még nem is lett volna olyan 
nagy szerencsétlenség, ellenben félő 
volt, hogy a késedelemre majd ráfi-
zetnek, mert másnap magasabb adó-
pengőárfolyamon kell jegyeiket be-
váltani. 

Kifogásainkra válaszolva Szemerédi 
Imre, a szegedi dohánykisárusok sza-
badszervezetének elnöke kedden azt a 
felvilágosítást adta, hogy a dohány-
jegyek beváltását azért függesztették 
fel hétfőre, mert a dohányáru adó-
pengőben való árusításának végre-
haj tási utasitását, ami litografált 
példányban érkezett Szegedre, a kis-
árusoknak előbb meg kellett magya-
rázni. A hétfőn megtartot t értekezlet 
után kedden megkezdődött a dohány-
jegyek beváltása, mégpedig délelőtt 
fél 111-ig a hétfői adópengő jelzőszám 
szerint. Közölte továbbá Szemerédi el-
nök, hogy mivel a trafikosok két 
naponként számolnak el, minden má-
sodnapon délelőtt fél ll-ig. amig le 
nem zár ják pénztárukat, az előző n ipi 
adópengő árfolyama szerint árusítja* 
a cigarettát. Vagyis nálunk tulajdon-
képpen két naponkint emelkedik az 
adópengő. Kedden például délelőtt fél 
Ll-ig még a hétfői árfolyam szerint 
árusítanak, csütörtökön pedig a szer-
dai adópengő árfolyama szerint 

(Szeged, julius 2.) Néhány nappal 
ezelőtt hirt adtunk a kommunista ér-
telmiségiek újszerű kezdeményezéséről, 
a szabad parlamentről. Julius 8-án. a 
jövő héten hétfőn este 6 órakor az MKP 
Kálvin-téri székházában lesz az első 
előadás. Erre az ünnepségszámba menő 
alkalomra dr. Janson Vilmos tankerü-
leti főigazgatót leérte fel előadónak a 
Kommunista Párt érteimiségi titkár-
sága. A főigazgató készségesen vállal-
kozott az előadás megtartásiára. Előadá-

sának cáme: A demokratikus értelmi-
ség kialakítása. 

Kétségtelen, hogy az előadás témája 
elsősorban a pedagógiával foglalkozó 
értelmiségieket érdekli s érinti, mégis 
minden bizonnyal nagy számmal fog-
nak megjelenni nem pedagógus értel-
miségiek is, az érdekesnek és nagyvo-
nalúnak Ígérkező előadáson. Amint már 
jeleztük, az előadást vita követi, amely-
nek keretében tisztázódni fog néhány 
elvi és gyakorlati kérdés. 

Újra megszervezik 
a szegedi gazdasági rendőrséget 

Miniszteri kiküldött r é s z v é t e l é v e l m e g b e s z é l é s t tartottak 
a k ö z e l l á t á s i é s á r k é r d é s e k ü g y é b e n 

(Szeged, julius 2.) A szegedi piac-
rendészet és árellenörzés kérdésének 
megoldására hétfőn délután a belügy-
minisztériumból Szegedre érkezett egy 
rendőrszázados. Az u j piaci rend kiala-
kításába ugyanis ezentúl a rendőrség is 
fokozatosan belekapcsolódik. A minisz-
tériumi megbízott a rendőrség illetékes 
szerveinek bevonásával kedden kora 
délután megbeszélést tartott a közellá-
tási felügyelőségen a szegedi közellátási 
és piacrendészeti hatóságok vezetőivel. 
A megbeszélésen az uj piaci rend meg-
valósításáról és az árak ellenőrzésének 

gyakorlati módjáról tárgyaltak. A meg-
beszélés közelebbi eredményeit a szer-
dal közellátási értekezleten hozzák nyil-
vánosságra. 

Értesülésünk szerint a minisztérium 
által megbízott rendőrszázados feladata 
a nemrégen megszüntetett szegedi gaz-
dasági rendőrség újraszervezése is. A 
megszervezés azonban most már nem 
főkapitányi alapon történik valószí-
nűen. hanem egyenesen a belügymi-
niszter utasítására alakítják majd meg 
a szegedi rendőrség gazdasági rendé-
szeti osztályát. 

A fSpostai'egyedárusitás miatt feketepiacra 
került Szegeden az adépengüjegy 

A bankok é s a trafikok i s áras i t sauakfadó)egyet é s adó-
bélyeget 

(Szeged, julius 2.) A szegedi fő-
postánál minden nap hosszú embersort 
látunk szenvedni a tikkasztó nyári me-
legben. Ezek, ,a kitartóan álldogáló em-
berek arra törekednek, hogy szerény fi-
zetésüket adópengőjegyré válthassák 
be. Hasznos munkára fordítható hosz-
szu órák, sőt félnapok vesznek igy 
kárba, pusztán azért, mert Szegeden 
csupán a főpostán lehet adópengője-
gyet és adópengőbélyeget kapni. Mind-
azok persze, akik nem érnek rá, any-
hyi időt tölteni ácsorgéssal, azok nem 
juthatnak hozzá esetleg napokon ke-
resztül sem adópengőjegyhez, illetve 
kénytelenek egyes élelmes emberek 
feketeüzleteit kihasználni. Ennek a sze-
gedi ,,egyedárusitás"-nak ugyanis máris 
megszülettek ravasz spekulánsai és a 
Ketting-piac néven ismert feketebörzén 
már nemcsak cigarettát, dohányt és tűz-
követ lehet kapni, hanem legújabban 
adópengőjegyeket is, természetesen jó 
borsos áron. A munkakerülők és lel-
ketlen uzsorások természetesen ezen 

keresnek szinte a legtöbbet és a legfia-
talabb „üzletág" valamennyinél' hasz-
nosabbnak mutatkozik. 

A legnyomatékosabban felhívjuk az 
illetékesek figyelmét, hogy szüntessék 
meg a csavargó feketézőknek ezt a leg-
újabb kereseti lehetőségét és vessenek 
egyúttal véget a főpostánál történő idő-
pazarlásnak is. Budapesten és az or-
szág többi nagy városaiban valamennyi 
banknál és postahivatalnál lehet adó-
pengőjegyet kapni, csak éppen Szeged 
ragaszkodik ehhez az észszerütlen, időt-
rabló módszerhez. A legsürgősebben kö-
veteljük tehát, hogy necSak a főpostán, 
hanem valamennyi postahivatalban, 
bankokban, sőt trafikokban is árusítsa-
nak adópengőjegyet és könnyítsék meg 
ezzel a napi munkában elfáradt dolgo-
zók életét. Az a kis technikai nehéz-
ség, amit ez a szétosztás esetleg okoz 
néhánj- tisztviselőnek, mindenesetre jó-
val kevesebb lesz, mint az a fáradság, 
amelyet az adópengőjegtyek és bélyegek 
mai beszerzése okoz. 

Javul a szegedi paprika minősége 
Junta * e l sejéve l visszaál l í tották a régi minősítési rendszret 

(Szeged, julius 2.) Már régebb idő 
óta általános tapasztalat, hogy a sze-
gedi paprika minősége leromlott. Erős 
és csípős, emiatt bizony már ott tar-
tott a világhírű szegedi paprika, hogy 
a kalocsai mögé szorult minőségileg. Az 
ország és a város elsőrendű érdeke, 
hogy a szegedi paprika visszanyerje 
első helyét. A közeli békekötés után 
az árucsereforgalom ihegindulásakor 
ismét a megillető helyre kerüljön. Fel-
kerestük a Paprikabeválió és Értékesítő 
Szövetkezet ügyvezető-igazgatóját, hogy 
tájékozódjunk a jövőpe vonatkozólag a 
szegedi paprika helyzetéről. Etsedy Fe-
renc Kiss János cégvezetővel együtt ép-
pen kalkulációs számításokat végez, 
amikor megzavarjuk, de 'mindketten 
készséggel állanak rendelkezésre és a 
következőiért mond, ak: 

— A paprika: minőségének romlása 
még Jurcsek Antal minisztersége idején 
következett be. Mintegy huszonötévi 
áldozatos kísérletezés eredmérúgét egyet-
len tollvonással semmisítette meg az 
ezen a téren is erőszakos reakciós rend-
szer, amikor a paprika minőségét két 
csoportra osztotta. Junius elsejével 
azonban a szegedi paprika ismét a bé-
kebeli minősítés alapján készül és igy 
remény van arra, hogy visszahódítja 
régi pozícióját nemcsak hazánkban, ha-
nem külföldön is, 

Ezu/táh érdekes részleteket hallunk 
a magyar paprika harcáról, melyet Spa-

nyolországgal szemben folytatott a há-
ború előtt és folytat majd ismét az 
árucsereforgalom megindulásakor az 
európai és amerikai piac megszerzésé-
ért. Nem kételkedünk, hogy a demo-
kratikus Magyarország paprikája kerül 
ki győztesen ebből a küzdelemből. Eb-
ben a küzdelemben pedig az a legfon-
tosabb, hogy a magyar paprika minő-
sége ismét a régi legyen. Viszont ez 
csak ugy lehetséges — miondja Etsedy 
Ferenc —. ha a termelők tudnak kal-
kulálni. A mai pénznemben ez szinte 
lehetetlen. Ez az egyik oka, hogy a ter-
mőföldek mintegy ötven százaléka van 
csak bevetve. Jóllehet, ezen a terüle-
ten az eddigiek szerint a lehető leg-
jobb termés várható, amely a békebeli 
százszázalékosan kihasznált terület 75 
százalékos gyenge termését teszi ki. A 
termés az idén egyébként kevesebb 
lesz, mint a kalocsai. 

Ezután magtudjuk még, hogy a 
paprikabeváltó kivált a Hangya kötelé-
kéből és a vezetés ma azok kezében 
van, akik a termelőmunkát végzik. Igy 
biztosítva van az is, hogy szakembe-
rek végzik ezt a fontos és felelősségtel-
jes munkát. A szövetkezet visszakapta 
a Hangya-telepen levő épületét és an-
nak rendbehozatala után körülbelül 
julius 8-án ki is költözködik a telepre. 
ahol aztán megkezdődhet a harc. hogy-
Szeged ismét első Jegyen a paprika mi-
nőségi és mennyiségi termelésében. 

Dr. Benedek László kísérlet ügyi 
igazgatót a Magyar Mezőgazdasági 
Vegykisérleti és Paprikakisérleti Állo-
más vezetőjét keressük fel ezután, hogy 
az állomás munkájáról és a paprika 
minősítése felől érdeklődjünk. 

— Valóban a szegedi paprika minő-
sége annyira leromlott — mondja Be-
nedek igazgató —. hogy legutóbb a ke-
reskedők már nem akarták átvenni, 
mert a nyakukon maradt. Ezért junius 
1-én el kellett rendelni a paprika béke-
beli minősítését. Annál is inkább iey 
kellett intézkedni, mivel a paprika1 

nyiltárusitási üzletekben nem igen volt 
kapható, a feketézőknek tág terük nyílt, 
feketeőrlésü paprikáik eladására. 

— Sajnos, a régi minőség elérése tel-
jes tökéletességgé? pillanatnyilag szinte 
lehetetlen, mert egyrészt a kikészítő 
munkások elszoktak a lelkiismeretes 
munkától, másrészt főleg azért, mert a 
szakmunkásoknak a termelők nem tud-
ják az. előirt munkabért kifizetni s 
azok máshol hegyezte dnek eL A veze-
tésem .alatt álló kísérleti állomás mun-
káját mindezeknek a tudatában végzi 
és miután nem1 tisztán a paprika, ha-
nem más élelmiciktkek vegyvizsgálata 
is feladatunk, nem is csatlakoztunk a 
Kisérletügyi Intézet keretébe tartozó 
állomás tervéhez !ó.-?u .óaaaaau 
másik három állomás tervéhez. hogv 
az ujszegedi bombasérült épület rend-
br hozása után ismét ott folytassuk 
munkánkat, mert az távol esik a vá-
rostól. 

Mindezekhez annyit kívánunk méa 
hozzáfűzni, hogy hazánk a háború előtt 
paprika termésének 50 százalékát ex-
portálta rekomoenzáciás alapon, amely 
nagyban hozzájárult a szegedi d'oligo -
zók helyzetének javításához Pillanat-
nivilae a termelés legnagyobb akadálya 
az infláció volt. Augusztus 1 után majd 
a stabil forint lehetővé teszi, hogy a 
szered! paorika mennyiségi és minő-
ségi termelése uibót meginduljon. Szük-
séges azonban, hogy a oaprikatermelők 
és kikészitők belássák, hőst- a minőség 
emelésével saját érdekeiken tu! nem-
zeti érdekeket szolgálnak. Reméljük, 
hogv a jövő esztendőben a szegedi kan-
rikn r a r y nemzetközi és hazai sikere--
ről számolhatunk be. f—rti) 

0 N O T elnapolta 
Széchényi l s t v * n ügyének 

tárgyalásét 
(Szeged, julius 2) Emlékezetes, hog . 

a szegedi népbiróság Tóth-tanácse. 
Széchénvl István közjegyzőt, volt 
mozgósítási kormánybiztost, Szegen 
egyik fő háborús bűnösét, háborús 
és népeUenes bűnökért 2 évi börtön 
biíüntetésre Ítélte. A rendkívül enyhe 
itélet nagv megütközést keltett Sze-
geden, ezért nagy érdeklődéssel vár-
ják a város dolgozói a fellebbezés 
eredményét. Mint Budapestről jelen-
tik, a NOT hétfőn foglalkozott az 
üggyel, de a tárgyalást nem fejezték 
be, hanem elnapolták. 

Veszedelmesen elszapo-
rodtak a mezei lopások 

(Szeged, julius 2.) özv. Balogh Já-
nosné Puskás-utca 7. szám alatti lakos 
jelentette a szegedi rendőrség bünügyi 
osztályán, hogy bérföldjéröl sorozato-
san lopkodják a veteményeket. Eddig 
már 500 tő krumplit, legutóbb pedig 11 
kéve búzát loptak el földjéről. A rend-
őrség nyomoz. 

Ezzel az esettel kapcsolatosan is új-
ból nyomatékosan felhívjuk az illetéke-
sek figyelmét az egyre jobban elterjedő 
mezei lopásokra és Ismételten sürget-
jük a mezei rendőrség minél előbbi 
fegyverrel való ellátását vagy más cél-
ravezető intézkedés bevezetését. Kö-
vetni lehetne esetleg a hódmezővásár-
helyi példát. A szomszéd városban a 
Nemzeti Bizottság éjszakai szolgálatot 
szervezett a rendőrség és a gazdák ösz-
szedolgozásával a földeken. Ezt itt is 
meg lehetne csinálni. 

A rendőrség különben éppen most 
fogott el egy mezei tolvajt. Megírtuk, 
hogy Katona Imre szegedi lakos néhány 
héttel ezelőtt betört Bolgár gumi javító 
Kassuth Lajos-sugáruti üzletébe. A ki-
hallgatás során annakidején kiderült, 
hogiy felbujtója Ohatt Margit, Margit -
utca 10. -szám alatti lakos volt. A rend-
őrség most tettenérte Ohatt Margitot, 
amint Tóth Rózái nevű barátnőjével 
krumplit lopott egy veteményeskertben. 
Mindkettőjüket azonnal őrizstbe vettek 
ét átadják az államügyészségnek. 

Aat6tnv*roz&i*t 4 tonnás kocsival 
vállalok. Szekeres Lajo" MaTEOSz-tag 
Szeged, Damjanich-utca 20. 

300 kg-oa mázsa élelemért elesetéí-
' heíő. Bocskay-utca 8a. H. 10. 


