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Í R E K 

N A P I R E N D 
CSÜTÖRTÖK, február 2& 

Nemzeti Szinház: Este 7: Makrancos 
hölgy. 

Széchenyi Filmszínház• Fél 4, ne-
gyed 6 és 7; Csillagok parádéja. 

Belvárosi Mozi- Fél 4, negyed 6 és 
7: Casablanca. 

Korzó Mozi: Fél 4, negyed 6 és 7: 
A három galamb. 

Kamara Bábjáiék (Dugonics-gimná-
Eium): 4 órakor: Arany: „Bajusz" és 
Fazekas: Ludas Matyi. 

Muzeum: zárva, 
Somogyi-könyvtár: Nyitva 9-től este 

T óráig® 
Egyetemi könyvtár; nyitva 8-tól este 

7 óráig. 

SZOLGALATOS 
GYÓGYSZERTARAK: 

Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugáxut 
•*, Franki József Szent György-tér 6, 
í u sz t Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41, 
•"•mesváry József Klauzál-tér 9. 

Néhány napig még használható 
a tiszai pontonhíd 

Péntekre , vagy szombatra várják a jégzaj lás m e g k e z d ő -
désé t 

(Szseged, február 19.) Hadijelenté-
sekhez hasonlóan jelentjük napról, 
napra, hogy a szegedi pontonhíd még 
«CH és a forgalom rajta zavartalan. 
Valóban ez a kérdés most, amelyik 
ta]án legjobban izgatja az uj szege-
dieket, de Szeged lakossága közül is 
különösen azokat a munkásokat, akik-
nek naponta kell átmenni Újszegedre 
munkahelyükre azzal a tudattal, hogy 
munkájuk befejezése után esetleg 
nem tudnak visszatérni Szerdán ínég 
mmdig tor totta a hidat a város mér-
nöki ügyosztálya és előreláthatóan 
néhány napig ínég továbbra is üzem-
ben tudják tartant Szerdára ugyanis 
rnég kevesebbet áradt a Tisza, mint 
előző napon: alig husz centet és egy-
két napig nem is várható ujabb na-

gyobb áradás. Péntekre vagy szom-
batra várják ismét a Tisza vizének 
emelkedését és esetleg a jégzajlások 
megkezdését is- A szerdai havazás 
egyébként nem volt különösebb be-
folyással a hidhelyzetre, csupán any-
nyiban volt nagymértékben zavaró, 
hogy a hóréteg vastagon belepte a 
jeget és igy nem látják, hogy melyik 
részen repedt meg a jégfelület. A 
folyammérnöki hivatal azonban állan-
dó megfijgyelőszolgálatot végez a par-
ton es a városi1 mérnöki' ügyosztállyal 
mindent elkövet, hogy a hidon a for-
galmat minél tovább fenntarthassák 
és a Tisza két partja között, -— ha 

! ese.leg be is következne — minél rö-
I videbb időre szakadjon meg a forga-
ito^1- , ' ! 1 ' ® , 

— Időjárásjelentés. Várható időjá-
rás csütörtök estig: Élénk, helyenként 
viharos keleti, délkeleti szét, ország-
szerte havazás, később, főként kele-
ten havaseső, onaseső, sokfelé hófú-
vás, enyhül a hideg, az Alföldön át-
meneti olvadás. 

— Csongrád vármegye két uj tiszti 
főügyésze. Karácsonyt Ferenc főis-
pán dr- Agai (Adler) Dezső és dr. 
Návai Dénes szegedi ügyvédet Cson-
grád vármegye tiszteletbeli tiszti fő-
ügyésziévé nevezte k:. Ezzel a kineve-
zéssel a szegedi' ügyvédi kar két olyan 
tagja kapott elismerést, akik min-
denkor baloldali, ha'adószeUe.nü meg-
győződésükről tettek tanúságot. 

— Kin nézés a rendőrségen. Cserey 
Gyula őrnagyot, a rendőrség bűn-
ügyi osztályának vezetőjét a belügy-
miniszter alezredessé léptette elő. 

— Az ujmajori kommunisták a do-
rogi "bányaszerencsétlenség hozzátar-
tozóiért. Az MKP Deszk-ujmajori 
szervezete vasárnap jólsikerült kul-
hírestet rendezett a dorogi bányász-
szerencsétlenség hozzátartozóinak fel-
segélyje/ésére. A nivós műsort nagy-
számú hallgatóság nézte végig. Az 
est tiszta jövedelmét a pártszervezet 
elküldte rendeltetési helyére. 

— Megoldódott Somogyitelep or-
vosproblémája. Somogyitelep orvos-
problémáját hosszú huza-vona után 
pártértekezlet oldotta meg. A part-
közi értekezleten részt vett dr.' Vá-
mossy kerületi orvos is. Az értekezlet 
megállapította, hogy a súlyos gaz-
dasági helyziet nem teszi lehetővé, 
bármennyire is kívánatos volaa, hogy 
Somogyitelepnek két orvosa legyen. 
Amennyiben, a gazdasági helyzet ja-
vul és az OTI tagok száima felemel-
kedik, ugy az OTI rögtön kirendel 
egy másik orvost is. A pártközi érte-
kezlet eljuttatta kérelmét a városhoz 
és az OTI-hoz, hogy dr. Vámossy 
lakásába telefont szereltessenek be cs 
a Margit-óvódában felszerelt telefont 
engedélyezze a város orvoshivásra. 
igy a kerületi orvos sokkal gyorsab-
ban tudná hivatását ellátni. 

— Emlékező közgyűlés a szenlegy-
letben. A zsidó szen tégy let február 
27-én, csütörtökön este fél G órakor-
a hitközségi székház földszinti helyi-
ségében Mózes halálának évfordulója 
ajkalmával rendes közgyűlést tart, 
amellyien megemlékeznek az év halot-
tairól. 

— A Gyermekbarátok Egyesülete 
21-én, pénteken délután 5 órakor 
(Szentháromság-utca 5. sz. alatt, Szo-
ciáldemokrata párt székháza) vezet a-
aégi ülést tart. Vezetőségi tagok meg-
jefcnöse kötelező. 

A Hus- és Zsiradéhhivalal 
marhát vásárol, de nem Hzet 

Hová lett ax állatvásárlásra kiutalt pénz? 

kénytelen azáltal a halgazdaság vár-
haló bevételeinek tekintélyes részét 
magánvállalkozóknak- átengedni. Kö-
rülbelül 5 éven belül teljesen abban o 
helyzetben lesz a tógazdaság, hogy 
egészen saját tőkével rendelkezve 
akadálytalanul és zökkenésmentesen 
folytassa működését. 

A hitelfolyósításának engedélyezése 
és a részié'.,es üzemi terv egyébként a 
február havi kisgyűlés elé kerül és 
addigra Somogyi tanácsnok részlete-
sen beszámol a földművelésügyi mi-
nisztériumban folytatott megbeszélé-
seiről a tenyészanyag kiutaJárfíval 
kapcsolatban. 1 

(Szeged, február 19.) Demokratikus 
Intézményeink közüli egyet sem ér an<y-
nyi jogos íánvadás, mint a Hus- és Zsi-
radékhdvatalt. Ennek az intézménynek 
manopolisztikus jogai vannak, ame-
lyekkel sok esetham visszaélnek. A sze-
gedi kirendeltségi körül1 már ki tör t a 
botrány és több mint egy honapja fo-
lyik a vizsgálat, melynek érdekében 
egyelőre adatokat még nem közlünk. 

A makói kirendeltség egy visszaélé-
s t azonban szóvá keli t ennünk A to-
rontáli járásnak kilenc községe van, 
melynek valamennyien: a makói' kiren-
deltséghez tar toznak A hivatal többek 
között marhák - ; is vásárok Mégi ja-
nuár 9-én a torontáli járásban 52 mar-
hát vásároltak makszimális áron® A 
gazdálkodók jótofezerntten átadták -ki-
szemelt állatokat azzal', hogy néhány 
napon belül megkapják pénzüket. A hL 
vatal el ds szállította hitelbe a felvásá-

rolt marhákat, a gazdálkodók pedig 
eűfcezdí'.iek várni a pénzükre. Egyideig 
türelmesen, ma jd mind türelmetleneb-
bül, mert pénzüket mind a mai napig 
nem kapták meg. Egy-egy gazdának 
legkisebb követelése 17C0—1800 forint. 
Mikor az elmúlt héten felkeresték a 
hivatalt, annak vezetője kijelentette: 
„örüljenek a gazdálkodók, hogy a hi-
vatal elvitte az állatokat, mert igy leg-
'alább van követelésük". Miután: a hus-
fes ma-hivatal környékén rengeteg visz-
szaélésnek jöttek a nyomára, kötelessé-
günknek t a r t juk az illetékesek figyel-
mét felhívni a becsületes gazdálkodók 
követelésére, mert valamennyien a leg-
nehezebb földmunkával keresik meg 
kenyerüket é3 nem azért adtál; el állat-
jaikat, mert nincs r á szükségük, ha-
nem azért, mért sürgősen szükségük 
van pénzre. 

a városi adóhivatal alkalmazottai 
visszautasítják a Kiss Andort árt 

durva hírlapi támadást 
A szegedi városi adóhivatal alkal-

mazottai aláírásukkal ellátott levelet 
juttattak e] szerkesztőségünkbe. Eb-
ben a Szegedi Kis Újság vasárnap* 
számában Kiss Andor főszámvevő, az 
adóhivatal vezetője ellen intézett alap-
talan, durva támadással foglalkoz-
nak. Ki-jelenük, hogy a ciki; vala-
mennyiükben a legmélyebb megbot-
ránkozást váltotta 'ki, mert ük, akiit 

: pedig hosszú évek sora óta müköd-
1 nek vele együtt, jól tudják, hogy 

mindenkor megértő magatartást ta-
núsított irántuk. Még a fasiszta idők-
ben is a legdemokratikusabb gondol-
kodásáról volt ismert és az ügyfelek-
kel, alárendeltjeivel, munkatársaival 
előzékenyen, demokratikus íisztvise-

{löt jellemző módon viselkedett. Ez-
í ért teljes mértékben visszautasítják a 

a Sz. K. U. rosszindulatú, tenden-
ciózus támadását. 

HANGULATOS ESTÉK A RAPFAY ÉTTEREM és KÁVÉHÁZBAN! 

Béla gĝ sttíL 0 r 1 o v B r i g i tt a isr̂ esô l ,40 
A iehértói halgazdaság 

hároméves terve 
Három év múlva a város teljes kapacitással ki tudja használni 

a tógazdaságot 
(Szeged, február 19.) A városnak 

gazdasági szempontból egyik legjelen-
tősebb kérdése a fehértói halgazda-
ság ügye. A halgazdaság 1947. évi 
betelepítésével kapcsolatban pénteken 
utazik fel Budapestre Somogyi Imre 
gazdasági tanácsnok, hogy a föld-
művelésügyi minisztériumban szemé-
lyesen tárgyalja meg az ügyet. Ed-
digi tevékenysége eredményeképpen 
értesítést kapott a gazdasági ügy-
osztály, hogy bizonyos mennyiségű 
halivadékot rendelkezésére bocsáta-
nak. Ebből kívánják azután biztosítani 
a tógazdaság szükségletét. 

A mult év őszéig az állandó halá-
szás és különböző rongálások miatt 
nem lehetett a munkát elkezdeni, de 
ősszel már megindultak a szükséges 
töltésvédelmi, bendbehozási munkák. 
A robbantások következtében megsé-
rült zsilipeket is megjavították, az 
ártézi kutakat rendbehozták, a töltés-

Mindenből a legjobbat, legolcsóbban. 
Felvágjottaim, konzerv jaim, tejter-
mékeim elsőrendűik. Kenyerem a 

békebelire emlékeztet. 

„ U n g á r " Éielmiszercssrnok 
Műszót h-u. 1. 

védő karókat kicserélték. Általában 
véve mindent előkészítettek ahhoz, 
hogy az idén tavasszal a tógazdaság 
betelepítését megkezdhessék. Mind-
ezek®/ a munkálatok eddig 70 ezer 
forintjába kerültek a városnak. 

A halgazdaság megindítására vo-
natkozóan három tervet Is dolgozott 
ki a gazdasági ügyosztály Somogyi 
tanácsnok vezetésével. Ezek a rendel-
kezésre álló pénzmennyiségtől füg-
gően tartalmazzák az üzem szükségle-
teire és várható jövedelmére irányuló 
elgondolásokat. Ezeket a terveket a 
közelmultbnn már letárgyalták a köz-
üzemi szakbizottsággal és a bizottság 
a legkisebb befektetést igénylő ter-
vet fogadta el. E szerint egyelőre 
50 mázsa halivadékkal indul meg a 

tógazdaság. Igy 3 év múlva lesz ab-
ban a helyzetben, hogy a halgazdasa. 
got teljes kapacitással ki tudja 3 vá-
ros használnb Az elfogadott megol-
dásnak előnye az is, hogy aránylag 
kis tőke befektetéssel lehet a teljes 
kapacitást elérni és nem veszi túlsá-
gosan igénybe a város anyagi telje-
sítőképességét. A másik előnye, hogy 
a város nem kényszerül idegen tőkét 
igénybe venni erre a célra és nem 

— Pedagógusok továbbképző lan-
' folyama. A világnézeti továbbképző 
í tanfolyamon február 22-én, szomba-
' ton délután 3 órai kezdettel az állami 
Klauzál-gimnázium épületében a kö-
vetkezők tartják meg előadásaikat., 
dr. Berky Imre áll. gimnáziumi tanár 
az idealizmus és materializmus szo-
ciológiai értelmezéséről, dT. Marto-
nyi János egyetemi ny, r. tanár az 
egyéni, biztonságot és érvénvesülést 
szolgáló szabadságjogokról, ur. Töi-
cséry László városi! tanácsnok: A for-
galom (ár, pénz, hitel) címmel, dr. 
Tóth László egyetemi ny. r. tanár a 
nemzetiségi kérdésről szóló előadá-
sának első részét. 

— A szegedi népfőiskola elöadá-
, sai. A szegedi népfőiskolán (Boldog-

asszony-sugárut 8.) csütörtökön dél-
után 5—6-:g dr. Madácsy László: A 
magyar irodalom fejlődése (elemzé-
sekkel), 0—7-ig Niklay Ferenc: Sors-
fordító dátumok a magyar történe-
lemben, 7-i.S-ig Párkányi László: A 
modern fizika világképe citnen fart 
előadást. ' : 

— Előadás- Freeth Joan, a Quaker-
segély egyik magyarországi megbí-
zottja, aki jelenleg Szegeden tartóz-
kodik, — ma, csütörtökön délután 
pontosan 5 órai: kezdettel a reformá-
tus egyház tanácstermében a szegedi 
református asszonyok és leányok 
előtt ismerteti' ezt a nagyjelentőségű 
szeretet-szolgálatot. A vezetőség ez-
úton is hívogatja az érdeklődőket. 

— Helyreigazítás- Keddi kritikánk-
ban tévesen közöltük, hogy a »Siess, 
adj, 9egits« akció keretében rendezett 
tárlaton Kopasz Márta festőmüvész-
nő vizfestményekkel szerepelt. Szír 
vesén helyesbitjük, hogy Kopasz Már-
ta nagyméretű tempera kompozíció-
kat állított kii, melyek az eddig is ér-
tékes munkáiról ismert művésznőnek 
torábbi komoly irányit fejlődését mu-
latják. Kopasz Márti temperái egyéb-
ként a kiállítás reprezentáns helyűn 
megérdemelt feltűnést keltettek. 


