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Csak kiskereskedőknél és kisiparosoknál 
tartható fenn a szakmai adóközosség 

rendszere 
Vas Zoltán, a GF főtitkára 

a GF január 29-én tarlotH,ülé-
sén hozott határozatokról az 
alábbiakban nyilatkozott: 

A pénzügyi kormányzat a 
stabilizáció után az akkori 
helyzetnek megfelelően kény-
telen volt az ndóközőssógek 
rendszerét a nagyobb válla-
latoknál és nagykereskedők-
nél is bevezetni Az adókö-
zösség rendszere sok esetben 
alkalmas volt arra, hogy az 
államkincstárt megkárosítsa. 
Most 

az adóbevételek növelése 
érdekében a GF elhatároz-
la, hogy 1948-ban a szak-
mai adóközösségek rend-
szere csak a kisiparosok-
nál, ÜL kiskereskedőknél 
tartható fenn. 

A vidéki hitelszövetkezetek 
működésének fellendítésére a 
GF 5 millió forintos hátvé-
det biztositolt. 

A fényképészeti nyersanyag j 
ellátás biztosítása érdekében! 
a GF határozatot hozott, hogy 
az importált fényképészeti 
nyersa nyago k a t förgalom ba-
hozataluk előtt állami! zár-
jeggyel kell ellátni. 

A GF behatóan foglalkozott 
a gazdák takarmányellátásá-
nak kérdésével. Bár az eny-
he tél következtében nincs 
súlyos t'akarmányhiány, 

egyes takarmányban sze-
gény, elsősorban az aszá-
lyos vidékek takarmányéi-
tól ásónak biztosítására a GF 

2 millió forint hitelt bizto-
sított. 
A tavaszi velőmag ellátás 

biztosiLására a GF hozzájá-
rult ahhoz, hogy az Orszá-
gos Közellátási Hivatal birto-
kában lévő 500 vagon zabot 
vetési célokra a gazdák közt 
osszák szét. 

A hároméves terv egyik leg-
fontosabb célkitűzése a péíi-
sógyárak nagyarányú fellen-
dítése, hogy a legutóbbi évek-
ben történt hiányos trágyá-
zás miatt kiuzsorázott földek 
feljavítására elegendő műtrá-
gya álljon rendelkezésre már 
az idén tavasszal. A GF a 
kérdéssel foglalkozik és a 
tervhivatal előterjesztésére a 
jövő ülésén fogja meghatá-
rozni az akció módozatait, 
aminek révén a pétisó ked-
vezményes áron jut a gazdák-
hoz. 

Az eddig érvényben volt 
rendelkezések szerint bárki 
megvehette az olcsó, adónél-
küli üzemanyagot traktor-
szántásra való hivatkozással. 
Az ilymódon beszerzett olcsó 
üzemanyagot azután elfeke-
tézték és nem szántási célok-
ra használták fel. Az uj ren-
delkezés szerint szabályszerű 
forgalmi áron, adóterheléssel 
együtt szerezhető he csak a 
traktor üzemanyagszükséglet. 

A GF hozzájárult ahhoz, 
hogy a nagyobb üzemek már-
eius 1-től átalányösszegben fi-
zethessék be a közmunkavált-
ságot. 

színház* f i i m * művészei 

Párfnap az MIC?® méravárosi 
szervezetében 

A Magyar Kommunista Párt 
harmadik pártértekezlete óla 
állandóan fokozódó érdeklő-
dés mutatkozik helyileg és or-
szágosan pártunk iránt. Az 
utolsó hetekben a szegedi ke-
rületekben és üzemekben, va-
lamint a környező tanyákon 
és falvakban megtartott párt-
napokon s gyűléseken nagy 
tömegekben jelentek meg a 
kommunisták és pártonkivA-
liek. A sok közül ragadjunk 
ki egyetlen példát. Az MKP 
móravárosi szervezetének Mó-
ra-utcai székházát zsúfolásig 
megtöltötték az érdeklődők a 
szerdai pártnapon. Mindvégig 
figyelemmel és lelkes érdek-
lődéssel hallgatta a 200 főnyi 
hallgatóság Komócsin Zoltán 
elvtárs előadását. A Magyar 
Kommunista Párt megerősí-
tését jelentő tagsági könyv-
csere lebonyolításával eddig 
elért eredményeket és a vár-
ható változásokat fejtegette. 
Előadását sü-rün szakította 
félbe a hallgatóság lelkes 
helyeslésével. A kommunista 
tagságot szimbolizáló könyv 
jelentőségének ismertetésével 
fejezte be előadását Komó-
csin elvtárs. 

A pártnap bensőséges ün-
nepséggel fejeződött be. Kiss 
Pál elvtárs, a móravárosi 

szervezet elnöke megillető-
dött hangon, egyszerű, köz-
vetlen szavakkal emlékezett 
meg azokról az évekről, ami-
kor Komócsin Zoltán mint 
fiatal gyerek bekapcsolódolt 
a munkásmozgalomba és mint 
lelkes agitátor áldozatkészség 
és munkavállalás szempontjá-
ból a felnőttekkel is felvette 
a versenyt. A móravárosi dol-
gozók mindig figyelemmel ki-
sérték Komócsin elvtárs moz-
galmi tevékenységét. Most, 
amikor a pártérdek uj mun-
katerületre állilja Komócsin 
Zoltán elvtársat, a móraváro-
siak eredményes munkát kí-
vánnak és azzal búcsúznak 
el, hogy továbbra is féltő 
szeretettel és gonddal kisérik 
tevékenységét. Ezután Kiss 
elvtárs a hallgatóság éljenzé-
se közben emléktárgyal nyúj-
tott át Komócsin Zoltán elv-
társnak. 

A móravárosiak szívélyes 
megemlékezését Komócsin 
elvtárs rövid felszólalásban 
köszönte meg. • 

x Kerékpárgnniií dolgozók 
nak heti részletre is szil-
Ütünk. Markovics műszaki üz 
let Szeged, Tisza Lajos-kórm 
44. Munkaadói igazolványt kó 
rilnk. 

Kamarazenekar! est 

A Zenekonzervatórium f'.olie-
gium Musicum sorozatóban az 
eddigiektől eltérő' étménvben 
voit részünk. Már ;iz eddigi 
koncertek is hiányt pótoltak 
Szegeti egyoldalú zeneétetélx-n. 
A közönség zcncigényéaek ki-
elégítését csak az operaelőadá-
sok és a nagyritkán idelátogató 
világjáró művészek szolgálják. 
Az igazi zenekultúrához szüksé-
ges gyakori zenehallgatás lehe-
lőségét szó lóm ü vészét terén már 
a Collegium Musicum sorozat 
eddigi hangversenyei is megad-
Lák, a legkénvesebb iztést ki-
elégítő szilivona 1 ukka 1. A január 
28-i kamarazenekari est a 
hiányzó filharmóniai estékért 
nyújtott kárpótlást és biztatást, 
hogyha a szimfonikus produk-
ciók rendezésére hivatottak el 
is hanyagolják kötelességüket, 
nélkülük is kapunk művészi ze-
nekan hangversenyt. 

A '-angverseny műsorában 
méiló volt a Collegium Musicum 
célkitűzéseihez ós a vezénylő 
S z a t m á r i Gézához. J. S. 
Bach kevéssé ismert g-moll 
Ouverture-je, dr. B á r á n y i 
János jólhangzó átiratában elő-
adott S e a r I a 11 i-raüvek a ba-
rokkzene Jevegős és ugyanakkor 
mély művészetét varázsolták 
elénk. A műsor első részét Mo-
za r t jólismert, de mindig szí-
vesen hallott Kis éji zenéjének 
előadása zárta be. A három mü 
— három külön világ — meg-
szólaltatásával a zenekar, mely 
egy-két kivétellel a Konzerva-
tórium tanáraihót és növendé-
keiből állott bebizonyította a 
klasszikus stitnsu müvek elő-
adására való rá területiségét. 

Szünet utón az önálló estjé-
ről már előnyösen isir.ort A g 
Magda közreműködésével I) e-
bussy Kct táncát mutatták he. 
A szent és a profán tánc a maga 
elJentétességeben, de ugyanak-
kor egységgé kovácsolva De-
bussy stilusmüvészetétőlés pasz-
telszerü kifejezésmódjától le-
nyűgözően halott, ami egyként 
érdeme A g Magda ezerszínű, 
hangulatos zongorajátékának s 
S z a t m á r i Géza keze alatt a 
stílushoz és szólistához tökéle-
tesen alkalmazkodó zenekarnak. 
A közönség, a tapsokból ilélve, 
szívesen velte volna a mü elő-
adásának megismétlését. Befe-
jezésül W e i n e r : Pastorale, 
Phardaisle et Fugue című mü-
vét hallottuk. A nehéz és ha-
tásos mü előadása méltó befe-
jezése volt a nívós estének. A 
zenekar tagjai itt mutatták még 
igazán virtuóz képességüket. 

A sokoldalú műsor megszer-
kesztése, az egyes müvek stilus-
hü megszólaltatása, a kiegyen-
lített hangzás s a pontos össz-
játék, mind S z a t m á r i Géza 
karmesteri és' muzsikusi képes-
ségeit dicsérik. 

A termet zsufolásig megtöltő 
közönség s az a lelkesedés, 
amellyel az egész hangversenyt 
fogadták, v élénken bizonyítja, 
hogy Szeged zeneszeretői kíván-
ják é.s elvárják a zenekari 
hangversenyeket, a Zenekonzer-
vatórium bebizonyította ezzel a 
hangversennyel, hogy e téren 
is kiválót adhat. Biziink benne, 
hogy a szimfonikus zene iránt 
ilyen nagy érdeklődést látva a 
jövőben gyakrabban fehet ha-
sonló művészi élményekben ré-
szünk. 

H. R. 

í.t e 

Mérsékelt szél, 
eső, az cnyheség tovább tart. 
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változó felhőzet, több helyen kőd és 

MKP Belváros I I . szervezete 
Kárász-utca 6., szombat este 7 órakor 

az összes termeiben 

Jelmea-bálat rendez 
Mindenkit szeretette! vár a Vezetőség 9 

Jan. 

31 
BiiHé l Zene! 
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M c ^ f l í í l O 4 Szegedi Dohánygyőr hullai termében januári 
hónap 31-én a helyi huttnrgárda műsorral egybekötött 

Farsangi bt faf rendez 
Bálié I 

Mindenki! mimretettet vár a Rendezőség I 

Reggelig láne >B 

— A reakcióra emlékeztető 
utcaneveket meg kell szüntet-
ni. A belügyminiszter rende-
lete értelmében a vármegyék 
alispánjait és a városok pol-
gármestereit utasítja, hogy 
március 15-ig feltétlenül gon-
doskodjanak arról, hogy a vá-
rosok és községek olyan utca-
neveit, amelyek a régi reak-
ciós rend szellemérc emlékez-
tetnek, vagy elavultak, uj, de-
mokratikus utcanevekkel cse-
réljék tel. 

x A Janik-vendéglőben ma 
este halászlé és sülthal. Fény-
űzési adó nincs. Boldizsár 
Kálmán muzsikát. Telefon: 
4-68. 

N A P I R E N D 
Péntek, január 30. 

Nemzeti Színház este 7 óra: 
kor: A román hadsereg köz-
ponti kul hírcsoportjának elő-
adása. 

Széchenyi Filmszínház föl 4, 
fél 6, fél 8: A rpmtás asszo-
nvn. 
"Széchenyi Híradó Mozi fél 10 

órától fél 2 óráig folytatólagos 
előadások. 

Belvárosi Mozi rét 4, rffi B 
Tél 8: Ignátz, az ezr. d kedvence, 

Korzó Mozi (ói 4, Tói 6 és fé! 
8: Tomi, a megfagyott gyermek. 

Muzeum: képtár és ősrégé-
szeti osztály nyitvt 9—1 óráig. 

Egyetemi kónrrtAt: nyitva 
8-7 örítg. 

Somogyi könyviéi-mvitvaú— 7 
örálg. 

SzelféMtei fy*ffy»zer<*rc£tt 
Barcsay Károly: Tisza Latos 

körrit 32: Bulcsú Rarna: Kái-
vária-tér 7: dr. Lőbl órőfc. B. 
Lázár Jenó: Klebelsberg-tér 4; 
Setmeczi Béta: Somogvitelep 
IX. utca 489. szám. 

— Lobogózzuk fel házain-
kat. Szeged város polgármes-
tere felhívja a város lakossá-
gát, hogy a román vendegek 
látogatása alkalmával ,'obo 
gózzák fel házaikat. 

— Volt munkaszolgálato-
sok! Január 31-én, szomba-
ton este hivatalos helyisé-

^ günkben (Szovjet-MagyarMü 
jj velődési Társaság, Kiss D-
ház) ismerkedési estet tar-
tunk, amelyre minden bajtár-
sat hozzátartozóival együtt 
szeretettel meghívunk. 

— A Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetsége január 
20 án, pénteken délután 3 óra-
kor tartja vezetőségi ülését. 
Kérjük a vezetőségi tagok 
pontos megjelenését. 

— Tovább robogott a gá-
zoló motorkerékpár. Szerda 
este fél 12 óra tájban a fél-
egyházi országúton hazafelé 
tartolt Mészáros György 26 
éves csongrádi napszámos 
Az uton egy motorkerékpár 
közeledett nagy iramban s a 
nyugodtan haladó fiatalem-
bert elütötte és tovább robo 
golt. Mészáros Györgyre más-
nap találtak rá a járókelők, 
dc akkor már halott volt. A 
rendőrség erélyes nyomozást 
indított a gázoló motoroskéz-
rekeritésére. A vizsgálóbíró 
pénteken száll ki a boncolás 
megeitése végett. 

FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 
A SZAKSZERVEZETBEN 

— Barátja zsebére ívott. 
Kiss Pál büntetett előéletű 
vásárhelyi napszámos együtt 
ivott barátjával, Csengeri Ist-
vánnal, akit verekedéssel ar-
ra kényszeritett, hogy az ál-
tala fogyasztott italokat kifi-
zesse. Röviddel ezután 10001 
forint értékű ruhaneműt is! 
lopott barátjától. A büntető-' 
törvényszék jogerősen kétévi 
f egy há zbü n te tésre i tél te. 
FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 

A SZAKSZERVEZETBEN 

— A dolgozók általános is-
kolájának V. osztálya a Sz.il-
Iéri-iskolában február 15-én 
megnyílik. Jelentkezés feb-
ruár 10-ig az iskola igazga-
tói irodájában délben 12—1 
óra között, Szilléri-sugárut 12. 

— Az MKP gázgyári szer-
vezete január 31-én este 8 
órai kezdettel műsoros tánc-
mulatságot rendez a Kálvin-
tér 6. szám alatt. Mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség. 
Olcsó büffé. Gázgyári jazz. • 

— Hogy jelenjünk meg aa 
Operabálon? Az előre is nagy 
érdeklődésnek örvendő Ope-
rabál rendezősége a közön-
ség érdeklődésére közli, hogy 
a bálon nem kötelező azí esté-
lyi ruhában való megjelenés. 
Lehetőleg azonban sötét öl-
tönyben és legkésőbb este 1T 
óráig jelenjenek meg a ven-
dégek. 

x Eljegyzés. Vitkai Feliciál 
eljegyezte Maytinszky László 
(Minden külön értesítés he-
lyett.) 

FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 

A SZAKSZERVEZETBEN 

— Az UjságirÖolthon hirol. 
Január 31-én, szombaton este 
a szokásos társasöszejöveíel 
és klubvacsora. Február 2-án. 
délután fél 6 órai kezdettel 
műsoros vidám délután »• 
Nemzeti. Színház tagjainak 
szereplésével. 

— Csütörtökön reggel fel-
robbant a szentmihályteleki 
paprikaszár'tó fütőszerkezste. 
Hnrpai Lukátsot és feleségét 
súlyos égési sebekkel a bőr-
klinikára szállították. 

— A népügyészség letaríóu-
tatta Pécsi József kalocsai 
napszámost, mert 1941-ben 
Oroszországban a polgári la-
kossággal kegyetlenül bánt. 

x Púszkahirdetmény. A 
hitközség csak azon tagjai 
pászkaszükségletéről gondos-
hat, akik legkésőbb február 
4-ig minden kiló pászkáért 6 
forint előleget a hitközségi 
pénztárnál befizetnek és 1.60 
kiló kenyérszelvényt beadnak, 
illetve 1.20 kg EB-lisztet a 
hatóságnak beszolgáltatnak. 
A liszt Bénák Jánosné ref. pa-
lotai üzletében elismcrvény-
ellenében térítéssel adandó 
át. Későbbi jelentkezés nem 
vehető figyelembe. 

Edes, 
min" a széplány sz: 

paprikája! 
f B e l v á r o s t ' M o z a 

Pénteken utoljára 

ezred 
kedvence! 

FKRNANDEL 
főszereplésével j 

Fél 4, léi G és léi 8 érakor. 

SZOMBATON 
tf 

PREMIER! 

és KELLY, a zsonglflr-
kiráty a színpadon. 

Böe-ipurt Csoport Nőbizotisága 
Január 31-én 8 órai hezdeítcl 
F a r s a n g i B a l a í r e n d e z 
a Postás Otthonban. Elsőrendű zene l 
Mindenkit szeretetlel vár a R e n d e z ő s é g ! 


