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I jabb kedvezmények 
a vámőröltetőknek 

. „--ajs?." 

(Budapest, április 17) Dr. Erőss 
János közellátásügyi miniszter most 
megjelent rendeletével lehetővé ki-
várija tenni, hogy a vámőrlésre jogo-
sultak fejadagjukon Télül is őröltet-
hessenek, hogy ezzeí a leadásra ke-
rülő nagyobb dézsmamennyiség az el-
látatlanok kenyérszükségletét fedezze. 
A rendelet értelmében annak a vám-
őrlésre jogosultnak, aki mult év jujius 
1-tőí számitva bármilyen okiiál fogva 
.a háztartásához tartozó 1—1 személy 
után 200 kg. kenyérgabonát vagy ár-
pát még nem őröltette meg, a köz-
iégi elöljáróság a gyüjtőkereskedő-
nak átadott dézsmamennyiség négy-
szeresére állíthat ki vámőrlési enge.-
délvt a háztartásához tartozó min-
den saetnély után 200 kg. erejéig. 

Ha a vámőrlésre jogosult ezen felül 
kivin őröltetni, az ilyen vámőrlésre 
a gvüjtőkereskedőneK átadott dézs-
át amennyiség- Kétszeresére lehet őr-
lési engedélyt kiállítani. Az igykiálii-
tott őrlési engedélyek junius 30-án 
érvényüket vesztik. A vámőrlésre nem 
jogosult önellátónak kenyérgabonát és 
árpát továbbra is a dézsipamennyiség 
háromszorosára adnató ki őrlési en-
gedélyt a háztartásához, tartozó, min-
den személy után 1916 augusztus 1-től 
1947 július 31-ig terjedő időszakra 
130 kg. fejadag erejéig. Olyan vám-
őrlésre fiom jogosult önellátó részére, 
aki ebl>en az időszakban csak rész-
ben önellátó, az őrlési engedélyt havi 
10 kg. fejadag alapulvételével kell 
kiállítani. 

Patkányfészkekben l a k i k 
a szegedi házfelügyelők 

legnagyobb része 
A polgármester felszólítja a háztulajdonosokat, hogy záros 
határidőn belül hozassák rendbe a házmesteri lakásokat 

tűrhetetlen állapotot. Kérik, záros ha-
táridőn belül az áUaíuk megjelölt 
lakásokat a háztulajdonosokkal ho-
zassa a város rendbe, vagy pedig 
a mélvfekvésü, vizes, egészségtelen 
lakások helyett adjanak száraz, tiszta, 
világos lakásokat. Kérésük annál is 
Indokoltabb, mert ezekben a laká-
sokban többnyire sokgyermekes csa-
ládok húzódnak meg, ahol 

a kisgyermekek egészsége, sőt 

(„Szeged, április 17) A házfelügye-
lők ás háztartási alkalmazottak sza-
bad szakszervezetének szegedi cso-
portja nevében kereste fel csütörtö-
kön délelőtt D éne s I.có polgármes-
tert A d a m o v i t s Gyula elnök, 
N a g y i v á n János titkár és Meszes 
Péter" alelnök. A házfelügyelők nevé-
ben memorandumot adtak át neki. 
amelyben kéréseiket és panaszaikat 
terjesztik elő kedvező és sürgős el-
intézést kérve. Fellúvják a figyelmet 

a Sn-ged területén tevő há/M-
UgyHö? lakások tűrhetetlen álla-
potára. Ezeknek a lakásoknak köz-
ejjésznégügye ugyanis legnagvohb-
resjS teljesen tűrhetetlen. ' Mé-
IrenfeJcvők, vizesek, penészesek.* 
loMruytro ablalméíIríHf sötét orfnk, 
ráadásai még férgek és patká-

nyok tanyája. 
A háztulajdonosokhoz intézett eddigi 
kéréseik süketfülékre találtak. A je-
lenleg érvényben levő ialuLsszabé fi-
áját! rendelet szerint pedig a háztulaj-
donos -köteles a házfelügyelőknek a 
-szolgálati viszory tartamára a kapu-
hoz közel eső és a közegészségügyi 
viszonyoknak megfelelő szolgálati la-
kást adni. Ezzel szemben 

a Szegeden levő mintegy 1200 
házfelügyelői lakás 80 százaléka 
mé.íyeaíekvő, egészségtelen és a 
panaszok napröl napra szaporod-

nak. 

Ezért kérték a küldöttség tagjai 
Dénes I-oó polgármestert, hasson oda, 
iiogy riTinden háztulajdonos a legrövi-
debb idő alatt szüntesse meg ezt a 

sokszor élete is forog kockán a 
házigazdák kapzsisága és lelki-

ismeretlen takarsága miatt. 

Dénes Leó polgármester megígérte, 
hogy a legmesszebbmenően támo-
gatja ügyüket és rövid időn belül 
telszólitja a háztulajdonosokat alak-
hatatlan házfelügyelői lakások rend-
behozására. 

A magunk részéről is követeljük a 
házfelügyelők kérésének teljesítését. 
A lakásók újjáépítése végre az oly 
régóta nehéz sorsban küzködő ház-
felügyelőknek emberibb otthont biz-
tositana, ezen'tul pedig jelenleg ujabb 
munkalehetőséget is teremtene a sze-
gedi munkanélküliek számára. Min-
denképpen fontos tehát a házigazdák 
legszigorúbb felszólítása. Nagyon sok 
háztulajdonos van ugyanis Szegeden, 
akit érint ez.a kérdés és azért nem 
hozta helyre eddig is a megrozzant, 
egészségtelen lakásokat, mert csak a 
saját hasznát tekintette a legfonto-
sabb célnak. Reméljük, hogy a ház-
felügyelők kérésére a polgármester 
akciója, felszólítása eredményre vezet 
ós megfelelően sikerül ezt a sürgető 
kérdést hamarosan megoldani. 

flz MKP végrehajtó bizottsága 
akciót indított négy használhatatlan 
állapotban lévő szegedi iskolaépület 

rendbehozására 
Tombacz Imre nemzetgyűlési képviselő eljár a kultusz-
kormánynál a tatarozáshoz szükséges összeg kiutalása 

érdekében 

rongált iskolában is. Mindenütt sok 
a javítani való. Eddig nem igen 
történt semmi jelentősebb lépés 
ennek érdekében. Ezért 

ü Magyar Kommunista Párt 
nagyszegerii végrehajtó bizott-
sága elhatározta, hogy akciót 
indit ezeknek a megrongált és 
többnyire használhatatlan is-
kolaépületeknek a megjavítá-
sára. 

Tombácz Imre nemzetgyűlési kép-
viselő a kultuszminisztériumban 
személyesen eljár, hogy a négy 
szegedi iskola rendbehozására a 
kormány megfelelő összeget utal-
jon ki és a munkálatok mielőbb 
megkezdődjenek. 

Igen nagyfontosságú akciót kez-
deményezett ezzel ismét a Magyar 
Kommunista Párt, hiszen az isko-
lák rendbehozása és ezáltal a ta-
nítások rendes, zavartalan folyta-
tása elsőrendű nemzeti, kulturális 
érdekünk. Ezen túlmenően azon-

14 karátos a r a n y 
karika-Jegygyűrűk, továbbá ige» 
szép asztali disz-, ébresztő árai. 
világilú számlappal c Itéteu igen 
OJLCSÓ árban kerülnek eladásra 

FISCHER 
é k s z e r é s z 

Szeged, KSauzál-tér 3 . 
ban a mai nagy munkanélküliség* 
ben ujabb munkaalkalmat jelent 
sok szegcdi munkanélkülinek is 
Reméljük, hogy illetékes helyen 
megértéssel fogadják ezt az előter-
jesztést és rövidesen megindulhat. 
Szegeden, a munka az iskolák hely-
reállítására. Az uj tanévben a ta-
nulók már a helyreállított iskolák 
bánt végezhetik tanulmányaikat. I 

A hadiqazdagok és inflációs mllíomosok 
vagyonából kell a munkanélküliség kérdéséi 

megoldani 
Munkanélküliek nagygyűlése a szakszervezeti székházban 

(Szeged, április 17) A lelkiismeret-
len és a nemzet érdekeit sohasem 
tekintetbe vevő emberek részére az 
elmúlt világháború és infláció az 
aranykorszakot jelentette. Óriási és 
a nemzet előtt eddig még ismeretlen 
vagyonok halmozódtak fel. Mig a ki-
váltságosok személy szerint anyagilag 
gyarapodtak, addig a nemzet és az 
ország tönkrement. A Iiáborun és in-
fláción nyerészkedők gondtalanul él-
nek és a nemzet nélkülöz. A irádi-
ós inflációs gazdagok nem hajlantlók 
résztvenni az ország újjáépítésében. 
A munkanélküliség nap-nap után na-
gyobb méreteket ölt. 

A dolgozik és a munkanélküliek 
követelők a kwroánytét, hogy 

vizsgálja felül a hadi- és fallá-
clés gazdagak vagyonát és art 
bocsássa a iicftizet rendelkezé-
sére. 

Igy a kormányzat megteremtené at 
szükséges alapot a munkanélküliség 
leküzdésére. 

Pénteken délután a munkanélkü-
liek a szakszervezeti székházban (Kál-
vária-utca 10. szám) nagygyűlést tar-
tanak, melyen a Magyar Kommunista 
Pátt részéről B e r ú r Demeter, az 
MKP nagy szegedi végrehajtó bizott-
ságának tagja beszél, míg a. szakszer-
vezet részéről G y u l a i István titkár) 
szólal fel. A gyűlésen megbeszélik! 
a munkanélküliség megszüntetésének! 
megoldási lehetőségeit. 

A gazdasági rendőrség 
veszedelmes valutázo bandái 
telt ártalmatlanná 

őrizetbe vették Félix József zálogházi becsüst és három bűntársát 

(Szöged, április 17.) A háborús 
események a szegedi iskolák legna-
gyobb részébert igen nagy károkat, 
pusztítást okoztak, Nagyon sok 
szegedi iskola küzködik hiányos 
felszereléssel és húzódik meg ki-
sebb helyen a megrongált épület-
részek1 miatt. 

IvC0iyoiiioruság«sabl) állapot-
ban tahin mégis a Dugonics-
utcai leánypolgári, a rókusi 
elemi és a bak lói, továbbá a 
lengyelkápolnai iskola épülete 
van. 

A Dugonics-utcai polgári iskolában 
például már régóta nem is folyik 
tanítás, hanem az ítélőtábla épü-
•ielénck néhány helyiségében ren-
dezték be az -osztályokat és taní-
tásra többnyire alkalmatlan, vagy 
alig alkalmas helyiségekben, sok 
esetben megfelelő felszerelés néx-

kül is végzik a munkát. A Dugo-
nics-utcai épületben csjupán He-
gedűs Mihály- altiszt lakik most 
családjával, aki az erősen megron-
gált epületet tartja most rendben 
és óvja meg a további pusztulás-
tól. Megmutatta az iskolát és el-
mondta, hogy nagyon sok tenni-
való lenne és alig várja már, hogv 
végre ismét a megszokott diákzsi- ; 
vaj .vegye körül. A vakolat bizony 
a legtöbb lielven tenyérnyi dara-
Inakban hullott le, a mennyezetek 
füstösek, kormosak, kilincsek hiá- J 
nyoznak, villanyvezeték, vizkggy-
lók slncsennek. A legtöbb terem-
ből a kályha is hiányzik. Az ud-
varon pedig hatalmas szemétdom-
bok rontják a levegőt* poros cse-
repekkel,'rongyhulladékokkal, szal-
mákkal. 

Nagyjából' ez a képi a .többi rneg-

(Szeged, április 17.) A gazdasági 
rendőrség régóta figyelte F é l i x 
József zálogházi becsüst, aki D e b-
r e c z c n i István lakatossegéddel 
együtt'valutával üzérkedett. Debre-
czeni István 20 Napoleont és 20 
dollárt kínált eladásra egy nyomo-
zó detektivnek, aki felfedte kilétét 
és a valutaüzért előállította a gaz-
dasági rendőrségre. Kihallgatása 
során Debreczeni előadta, hogy a 
Napoleon érméket 180, a dolláro-
kat 17 forintért vásárolta Félix Jó-
zsef zálogházi becsüstől s a nyo-
mozóhak 1300 forint nyereséggel 
akarta eladni. A nyomozás során 
megállapították,hogy Félix József 
a nemrég je tartóztat ot B o s k ó Já-
nos és T ó t h József romániai 
csempészeknek is adott el valutát 
Felixnél házkutatást tartott a gaz-
dasági rendőrség s a (lakásán olyan 
aranyékszereket is találtak, ame-
lyek nem használati tárgyakis azo-
kat be kellett volna szolgáltatni. 
Kiderült a nyomozás során az is, 
hogy törvényellenesen aranyfede-
zet mellett magánkölcsönöket is 
folyósított a zálogházi becsüs. 
Félix társának olyan jól jövedel-
mezett a valutázás és csempészés, 
hogy mesterségét abba is hagyta. 

lepitclt svábokat Magyarországra* 
a magyar politikai bűnösöket pe-
dig Romániába juttatta. A rend-
őrség a 20 dollárt lefoglalta. Fe-
ketét valulaüzérkedés, Lantost pes-
tiig valutaüzérkedés és közveszé-
lyes munkakerülés miatt átadja a2. 
ügyészségnek. 

fl város fe készül 
a centenáris ünnepségekre 
(Szeged, április 17) CsütörtőkőD tar-

totta a városi tanács rendes heti ülé-
sét. A tanácsülés hozzájárult a gazda-
sági tanácsos blőtcrjosztéséhez.hogyr 
a város a balástyai* legelőn fedeztető 
állomást állítson fel 50.000 forint költ-
séggel. Mint tnár jelentettük, a város 
a Valéria-téren bazárokat epittet, a 
tanácsülés elhatározta, hogy a bazá-
rokat három évre bérbeadja, még-
hozzá igen kedvező fizetési feltéte-
lekkel. A hároméri bért "négy éven 
keresztül fizetik a bérlők. 

Az idegenforgalmi hivatal lakáska-
tasztert állit fel. A 48-as centenáris 
ünnepségek alkalmával a város na-
gyobb idegenforgalomra számit, a ne-
héz elszállásolása viszonyok arra kész-
tették a városi idegenforgalmi hiva-
talt, liogy összeírják azokat, akik »fi-
zető vendégeket* fogadnak. Ez a ka-
taszter jó szolgálatot tesz. a jövőbeu 

A rendőrség az értékeket lefoglal- m á s megmozdulásoknak is, amikort 
t-i Félixet és Dehreezenit netiTo a nagyobb idegenforgalmat bonyolít te 

őrizetbe vette a rendőrség Lan-
tos György foglalkozásnélkúli és 
Fekete József bádogossegéd, sze-
gedi lakosokat is, akik ugyancsak 
dollárt kínáltak eladásra. Lantos 
beismerte, hogy semmi foglalko-
kozást nem üzi, csakr a csempészés-
ből él. Nemcsak áru, dc ember-
csempészéssel is foglalkozott, a 

i ünnepségek alkalmával a varos is je-
lentős összeget fordít erre a célra. Áa 
ünnepségek azonban csak ugy járnak 
sikerrel, ha azokat jóelőre és alapo-
san megszervezik. Ezért a tanácsülés 
Dgy határozott, hogy 

a centenáris ünnepségekre a jövő 
évi költségvetés terhére mar 
most vesz lei pénzt a sriüknéges 
kiadások fedezésére. 

Több kisebb jelentőségű üggyel fóg-
Romániából-és Jugoszláviából ldte-1 íalkozoU még ezután a tanácsúlés. 

fl munkanélküliek április 18-án, pénteken defuan 3 órakor nagygyűlést tarta-
nak a szakszervezeti székházban (Kálvana u ca 10 szám} 


