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Szegeden október 1-től 
utalványra adják a tűzifát 

M 5álfy .György közellátási 
mánybiztos elnöklésével szerdán 
délelőtt közelláLási értekezlet volt 
a városházán. 

Az értekezlet tudomásul vette, 
hogy a szeptemberhavi kenyér-
iés lisztellátás biztosítva van* Sze-
ged 78 vagon kenyérgabonát ka-
pott* igy a legrövidebb időn belül 
a város 1.20 kilógram finomlisztet 
utal ki az ellátatlanoknak. Miután 
Szegeden a szokottnál is nagyobb 
károkat okozott az aszály és a jég, 

'a pénzügyminisztérium hozzájárult, 
hogy Szegeden ne csak kalászo-
sokban vagy olajosmngvakban fi-
zethessék a gazdálkodók a föld-
adót, hanem — minden egyes ese-
tet külön bírálva — pénzben is 
fizethetik. 

A közellátásügyi minisztérium el-
rendelte* hogy az ellátatlanokat ka-
taszterbe kell foglalni* a közellá-
tási bizottság .felülvizsgálja a ka 
tasztert és azt záradékolja. A ka-
tasztert szeptember 20-ig Jtell föl-
terjeszteni, a város a munkálatok-
kal a megbatározott időpontra el-
készül. 

A m i ó t a k o r l á t o z t á k a bur-
g o n y a f o r g a l m á t , S zege-
den j avu l t a f e . hoza t a l 

Miután* mint már jelentettük a 
burgonya forgalmát a közellátás-
ügyi minisztérium korlátozza*.azóla 

Szegedre csak szeptember hó-
napban 79 vtjgon burgonyát 
hoztak. A burgonyafelhozalal 
Szegedre az utóbbi napokban 
napi 6—8 vagon. 

Ez a felhozatal december l-ig. 
amikór elvermelik a gazdálkodók 
a burgonyát* Szeged részére 500 
vagon burgonyát jelent. Ezzel 
szemben a városnak 800 vagon a 
szükséglete. Ez azt jelend*, hogy 
a legszegényebb népréleg nem tudta 
fedezni téli burgonyaszükségletét. 
A város lépéseket tett a Gazdásági 
Főtanácsnál, hogy megfelelő köl 
csőnt kapjon téli burgonya táro-
lására. A GF hajlandó is ezt a 
hitelt megadni* váltóképes cégnek. 
A közellátási értekezleten megegye-
zés történt a MOSzK kiküldötteivel, 
hogy lépéseket tesznek a GF-nél 
a szükséges hitelkeret biztosítására 
és a burgonyát "télire tárolják. 

A közellátásügyi minisztérium 
Szegednek kiutalt uiabb 700 mázsa 
cukrot. A közellátásügyi értekez-
let ugy határozott* hogy a cukrot 
jegyre, fél •kilógramonként osztják 
ki. Miután az augusztus havi elosz-
tás alkalmával a Gazdasági Fel-
ügyelőség jelentése szerint 300 má-
zsa került a feketepiacra, a közel-
látásügyi felügyelőséget utasítot-
ták, hogy szigorúan ellenőrizzék a 
cukorelvámolást. A közellátási ér-
tekezlet kiskereskedő kiküldötte in-
dítványozta, hogy azokat a keres-
kedőket, akik elfeketézik a cukrot, 
zárják ki az elosztásból. 

A szeptemberhavi cukorból sok 

Itt van az őszi fílmszczón! 
Kergetik egymást a filmujdoij-
ság«k a 

Korzó Moziban 

Irene DUNKE 
es 

Illan M9RSHAL 
hatalmas filmköllemény fősze-

repében. 

Daver fehér sziklái 
PÉNTEKEN PREMIER! 

Jegyek elővételben mától kezdve! 

— Telefon jegyrendelés: 6—24. 

megmaradt* a közellátásügyi érte-
kezlet ugy határozott* bogy a nap-
közi otthonok és bölcsődék között 
osztják ki* miután azok kijtfön ki-
utalásban nem részesülnek. 

A kormányzat határozata értel-
mében a Hus- .és Zsiradékhivatal 
megszűnt. Hatáskörét a Gazdasági 
Felügyelőség játja el. Szegeden, 
amíg a Hus- és Zsiradékhivatal fel-
számolása folyt* a vágóhídon nem 
tettek eleget az érdekeltek a zsi-
radék beszolgáltatásának. A kint-
lévő zsiradékmennyisóg mintegy 30 
mázsa. A közellátásügyi értekezlet 
megbizla a Gazdásági Felügyelő-
séget* hogy a zsiradékot egy hét 
leforgása alatt szedje be. 

Ok t óbe r t ő l u t a l v á ny r a 
a d j á k a tűz i fá t 

Szeged város^286 kilógram szap> 
pant kapott. Ezt a mennyiséget a 
belterületen — ahol a legtöbb el 
látatlan lakik — osztják ki. ahol 
személyenkint 25 dekát kapnak az' 
érdekeitek. 

Tudomásul vette a közellátásügyi 
értekezlet* hogy 

a kormányzat 1310 kilógram 
zsirszódát utalt ki a városnak 
Miután ez; a mennyiség ji szük-
séglet mi ni egy 2.5—3 száza-
léka, a közellátásügyi kor-
mánybiztos ujabb 100 mázsál 
kért, főleg a tanyaközpontok 
részére, amit a közigazgatás 
oszt majd szét. 

Itt kívánjuk megjegyezni a Sze-
gedi Népszava rosszmájú megjegy-
zésével kapcsolatban* hogy a sze-
gedi üzemek 500 munkása a sze-
gedi Munkásseövetkezeten keresz-
tül fordult a városhoz kérelemmel 
zsirszódáért* miután a munkások 
nem hagyhatják el munkahelyüket, 
A Munkásszövetkezet a gyári mun-
kások kérésének eleget tett és ki-
járta részükre a zsirszódákiutalást. 

Az idei utolsónegyedévi élelmi-
szer jegyeket a jövő hét folyamán 
kezdi a város kiosztani. 
• Tudomásul vette a közellátás-
ügyi értekezlet, bogy a város tüzi-
faszükségletének mintegy kéthar-
madát sikerült csak biztosítani. Ez 
a mennyiség 3700 vagon. A lüzi-
fakereskedőknél nagyobb mennyi-
ség yan tárolva, ezzel szemben 
ujabb küldeményt vár még .a város, 
ennek kiváltásához az szükséges, 
hogy a kereskedők a meglévő kész-
leteket eladják. Ezért ajánlatos, 
hogy az üzemek a dolgozóik ré-

SZÉCHENYI 
FILMSZÍNHÁZ 
S Z E G E D 

' TELEFON 490 

Csak négy napig! 
Szeptember 18-tól 21-ig 
Csütörtöktől—vasárnapig. 
Uj amerikai MOPEX fi lm! 

A drámai feszültség filmje 

Főszereplők: 

JOIIN GARFIELD, 
MAUREEN O'HARA, 
MALTER SLEZAK. 

Azonkívül: HÍRADÓK! 

Szeptember 21-én, vasárnap 
délelőtt fél 11 és délután 3 
órakor a 

FRANK CAPRA 

amerikai dokumentum film-
sorozat 6-ik része: 

Leszámolás távolkeleliel 
Belépődíj egységesen 1 forint. 

Előadások: fél 5, fél 7 és tél 9-!kor 

szére biztosítsák még szeptember 
hónapban a tüzifaszükségletüket. 
mert október elsejével csak utal-
ványra lehet fát kapni Szegeden. 
Minden kérelmezőnek mintegy egy-
heti szükségletét utalják ki* előze-
tes ellenőrzés után. Fán kivül a 
város csak rendszertelenül kap 
lignitet és szenet. 

A városban augusztus hónap fo-
lyamán 23 esetben volt piaci ár-
ellenőrzés* amikor is 240 esetben 
kerüli sor a piaci cikkek hatósági ki-
mérésére* mert az árus többet kért 
a megengedett árnál. 32 kiskereske-
dőt ellenőriztek és egy esetben 
büntettek a közellátási hatóságok. 
Ezenkívül ellenőrizték több izben 
a pékeket és a cipészeket* büntetés 
kiszabására nem került sor. 

Az Idei knlászostermés 
gyenge volt és nem alkalmas 
vetésre, a földművelésügyi mi-
nisztérium elrendelte a kőte-
lező csávázást. 

A közellátásügyi értekezlet sajtó 
utján is felhívja az érdékélt gaz-
dálkodókat* hogy tegyenek eleget 
a miniszter felhívásának* annál is 
inkább* mert egy mázsa gabonára 
40 fillér ára csávázószer szüksé 
ges. A MOSzK csávázódobokat igé-
nyelt és a községek elöljáróságai 
igényelhetnek a szövetkezetnél 
ilyen dobokat. Ezenkívül ugy ha-
tározott a közellátási értekezlet — 
miután a gazdálkodók részéről 
löbbizben az a panasz merült fel. 
hogy a csávazószerekben nincs meg 
a megfelelő mennyiségű fertőtle-
nítőszer — mindén küldeményt ve-
gyileg megvizsgáltatnak. 

A közellátási értekezlet ugy hatá-
rozott* hogy Jhároméves korig 
a gyermekek, a szülők kívánságára, 
finomliszt helyett darát kaphat-
nak. 

Ezután foglalkozott az értekez-
let a város közellátási tervével, me-
lyet lapunk más helyén ismerte-
tünk. 

fiz uj igazolási rendeíüf 
alkalmazása 

Az igazságügy-miniszter a közalkal-
mazottak igazolásával kapcsolatban 
10.000/1947. szám alatt uj rendele-
tet bocsátott kí. Ez a rendelet az 
igazolási eljárás során közszolgálatra 
alkalmatlannak minősített, igazolás alá 
vont személyek másirányu igazolását 
teszi lehetővé. Igy a szerdai napon 
dr. A Ipar Gyüla volt gimnáziumi ta-
nár igazolási fellebbezését tárgyalta 
a népbiróság az uj rendelet alapján. 

Dr. Aipár Gyulát, aki nyugatra me-
nekült és leyékeny Imrédy-párttag 
volt, az igazolási eljárás során állás-
vesztésre ítélték. A határozatot meg-
fellebbezte s a fizerdai fellebbezési 
tárgyaláson közszolgálaton kívüli állas 
betöltésére igazoltnak mondták ki. 
Vagyis tanár ugyan nem lehet, de 
bármilyen más magánpályAn elhe-
lyezkedhet, ahol igazoltnak tekintik. 

Válasz 
miss demokrácia lovagjának 

A >kádervezető® lakásügyéről a 
két munkáspárt lapjában több sző 
esett, mint amennyit a korlátozott 
hely és az előttünk á l ló fontos fel-
adatok megengednek. Mindent, amit 
részünkről meg kellett mondani, el-
mondtunk. A dolgozók, akiknek a 
a Délmagyarországot írjük, Ítélkez-
zenek.' A vidéki ízléstelenség nivót-
lanságába süllyesztené lapunkat, ha 
arról indítanánk „vitát, melyik lap 
szerkesztője ir, vagy szerkeszt job-
ban. Nem „kívánom ezen az utón 
követni laptársunk szerkesztőjét, aki 
azt Jhiszi, ez jelenti az írni tudást. 
Ha mégis mint felelős szerkesztő né-
hány megjegyzést fűzök a Szegedi 
Népszava szerkesztőjének tegnapi 
nyilatkozatához, azért teszem, meri 
erkölcsi kötelességemnek érzem be-
számolni olvasóink előtt, mit kereseti 
egyik szerkesztőtársam a Bácskában 
és én Londonban. Mind a ketten 
a kisebbségi újságírás kemény, dn 
a demokratikus nevelődés szempont-
jából rendkívül hasznos iskolájából 
jöttünk. Lehetséges, hogy stilusunk! 
nem finomult ki olyan arisztokratikus 
magasságba, mint amit báró Haupt-
brochenbrude vagy Nemosdédjs 
Steiphaich Pal és a többi kisebb-
nagyobb vitézek, grófok és a magas 
társaság bridge-versenyeinek áradoző 
méltatásához szükséges, de a ma-
gyarság, a dolgozó nép jogaiért foly-
tatott harcban elsajátítottuk a tár-
gyilagos, józan írásmódot, ami ért-
hető olyan ember számára ís. aki 
csak beres, vagy inas lehetett vojna 
a magyar arisztokratáknál, ha sze-
rencsére 'ki nem ebrudalták vQlna 
ezeket a finomizlésü urakat Cseh-
szlovákiából. vagy Jugoszláviából. 
Csehszlovákiában a jpiagyar kommu-
nisták lapjánál töltöttem be ugyan-
azt a szerepkört, mint itt s bár 
tényleg jóval fiatalabb vagyok, mint 
a Szegedi Népszava jelenlegi támadó 
szerkesztője, keményen bíráltán* 
Hitlert és Horthyt öt-hat évvel az-
előtt, mint ő megkezdte ellenzéki 
hangocskáit pengetni. Újságírói te-
vékenységem ojyan jellegű volt, hogy 
Hitler és Horthy bevonulása után 
párlom okosabbnak íálta emigrá-
cióba küldeni engem, mert abból 
semmi baszna nem fett volna, ha 
Sallay és Fürst sorsára jutok. Így 
kerültem én Angliába és az adott 
körülmények között ott is folytattam 
azt, amit' Csehszlovákiában abba-
hagytam. Azt hiszem, ezzel a rövid 
életrajzzal és magyarázattal tartoz-
tam olvasóinknak. A Szegedi Nép-
szava szerkesztőjének ezen a he-
lyen pedig csupán annyit üzenek1, 
hogy inkább maradjon az írástudat-
lanság, szerkesztői gyakorlatlanság, 
pendelyes csecsemő és hasonló szi-
dalmaknál, mert ha a politikai és 
emberi magatartást vizsgálja, behoz-
hatatlan hátrányba kerül. Végül még 
annyit szükséges megjegyeznem, 
hogy az egész vitában a Délmagyar-
országi Cipőgyár munkásainak var* 
leginkább igaza: Munkáspártok yi-
szálykodásából csak a reakciónak 
van ' haszna. Ez volt és ez ma iá 
a Délmagyarország nézete. Remél-
jük, hogy a Szociáldemokrata Párl 
vezetősége is meggyőzi lapjánaki 
szerkesztőségét, hogy a közös haxo 
érdekében álljon eí a további jvro-
vokációktóí. 

belvárosi - mozi 
Telefon: 6—25. 

Csütörtöktől vasárnapig! 
Két vadnyugati cowboyfilm 
egyszerre egy műsorban! 
Az izgalmak nagy .műsorai 

A határ hiénái 
bátor férfiak harca az igaz-
ságért* példátlanul izgalmas 
kalandok. — Főszereplő: 

R. MIX 
Ezt megelőzi: 

2. 

1 cowboy bosszúja 
idegfeszítő lovasbravurok, vad 

hajsza a gonosztevők után, 
idegtépő jelenetek. Főszerep-
lők: REX BELL és a csodáló 

Előadások: tél 5, léi 7 é» léi 6. 

— Mitől halt meg a héthónapos 

Vass Kálmán"? Kedden délutáni 

Vass Kálmánná domaszéki lakos 

vizben főtt burgonyával megetette 

7 hónapos kisfiát*, utána megszop-

tatta és lefektette. Később bemen-

lek megnézni* hogy elaludt-e a; 

gyermek. Rémüllen látták*, hogy 

szemei fennakadtak és mozdulat-

lanul fekszik. Azonnal orvoshoz vit-

ték, „aki már csak a beállott halált 

konstatálta. A tőrvényszéki bonc-

tani intézetbe szállították a kis 

holttestet a halál okának megálla-

pítása végett. 

E Z Ü S T 
evőszerek.1 6—12—24 szemé-

lyes raktáron 1 

14 karátos 
arany karika jegygyűrűk! 

ANTIK ZENÉLŐ fallóra nagyon szép! 

Feltűnő olcsó árakon: 

F I S C H E R Klauzál-tér 3. 


