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lunius 1-én megkezdi mükfidésói 
a szegedi Belkereskedelmi Igazgatóság 
Közöljük az aj kereskedelmi szervezet hatáskörét 

és ügyviteli beosztását 

Beszámoltunk arról, ho© n 
kereskedelem- ós szövet kezet-
Viecyi miniszter május 31-vel 
«negszünlell a kereskedelmi 
és iparkamarákat Helyükbe, 
igv Szegeden is Belkereskedel-
mi! Igazgatóságokat állit fel. 
v kamarák megszüntetésének 
oka az volt. hogy jelenlegi 
szervezetükben ós célkitűzé-
sükben nem voltak beleilleszt-
hetők a néni demokrácia gaz-
dasági rendszerébe. A kama-
rák, mint a magánvállalkozás 
kapitalista rendjének érdek-
képviseleti szervei ina már lul-
haladolt intézménynek tekint-
hetők. A Belkereskedelmi Igaz-
gatóság a kamarák állal vég-
zett hatósági és közigazgatási 
munkát végzik el. Ezek az 
igazgatóságok az eddigi kama-
rák székhelyén működnek, a 
kereskedelmi és iparkamarák 
székházaiban. A Szegedi Bel-

terület} Igazgatóság területi 
illetékessége azonos lesz a volt 
Kamaráéval: Rács-Bodrog, Bé-
kés. Csanád és Csongrád vár-
megyék területére terjed ki. 
A Szegedi Belkereskedelmi 
Igazgatóság ügyköre egyelőre 
a következő: i 

A kereskedelmi iparjogosíf 
vánvok előzetes engedélyeié 
se', "üzlethelyiségek igénybevé-
telével kapcsolatos Jogorvosla 
tok JI. fokit elbírálása, a ke-
reskedők könyvvezetési tőle 
Iczettségének 'ellenőrzése, (e 
óéiból az Igazgatóságon beiül 
külön revizori osztály műkö-
dik majd), a vendéglátó és 
fodrászipari mestervizsgák Lc-
bonyolilása, nyilvántartási és 
statisztikai teendők ellátása. 
Vásárlási igazolványok kiadá-
sa. Záróraellenőrző 'bizottságok 
ellenőrzése. 
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I vasulas asszonyok 
a hároméves tervért 

A Magyar Vasutas Nők Or-
szágos Családvédelmi E©esft-
Icie szegedi csoportja 'szom-
baton délután az Ü. V. kis-
tanácstermében gyűlést tartott, 
amelyen az egyesület célkitű-
zéseit ismertették. Az ülésen 
megjelent Bebrlts Lajos ál' 
tamlitkár felesége és Lűrincz 
Dezső budapesti üzletigazgató 
fdlCsége, valamint Kovács'Jó-
zscfné, az e©esüiet főtitkára. 

Laki Kálmánná elnöki meg-
nyitója után Bebrits Lajosné 
üdvözölte a megjelenteket, 
majd Kovács Józscfné ismer-
tcllo az e©esület célkitűzé-
sen. Kérte a' vasutas asszo-
nyokat. ho© n béke' megvé-
dése érdekében, a munka ver-
senyen keresztül a hároméves 
terv megvalósításáért a leg-
nagyobb odaadással támogas-
sak férjeiket a munkában. Dr. 
Drégely Józsefné köszönetét 
lejezte ki az c©esü Ietnek, 
amiért csatlakozott az MNDSz 
hez. Utána Bérezi Sarolta tar-
tott tilkári beszámolót, maid 
befejezésül Gyöo©ősf József 

II zle (igazgató ígéretet teff, lio© 
nz egyesületet mindenben tá-
mogatni fogja. 

Szakszervezeti Hirek 

Ma délután fél 5 órakor a 
szobafestők és mázó lók tag-
értekezletet tartanak, megjele-
nés kötelező. 

Szerdán délulán fét G-kor 
a Kereskedelmi Alkalmazottak 
I cxlilsznkosztájya taggyűlést 
tart, megjelenés kötelező. 

SzIT vezetőség 'értesíti tag-
jait. hogy szerdán délután '5 
urakor alakuló ülést tart. 

immunitás Szakszervezet ma 
délután 5 órakor bizalmi ülést. 
" órakor vezetőségi ülést tart. 

Mérnök szakszervezet uj ve-
zetősége és választmánya ma 
délután <> órakor ülést tart, 
uj vezetőségi és választmányi 
tagoknak a megjelenés köte-
lező. 

Ruházati munkások szak-
tervezete junius 1-én női 
•zabaszali tanfolyamot indit. 
A tanfolyam dija 10 forint. 
A résztvevők jelentkezzenek a 
pénztári órák alatt. 

Az élmunkások ma délulá 
• ' órakor jclenlkezzene'k 
szakmaközi titkárságon 

— Visszakerült a Csillag-
ba az álbörtüntiszi. Együtt 
töltötte a büntetését Bíró 
Zoltán mázolósegéd a kö-
zelmúltban elilétt Mák Jó-
zseffel és Zsurkó Jánossal. A 
m ázolósegéd ló szabadul ása 
után felkereste Mákékat és 
Zsurkóékat és arra vállalko-
zott, hogy kiszabadítja az 
elítélteket 20—30.000 forint 
ellenében, mert a Csillagban 
börtöntiszt. Tervét csak 3000 
forint előleg ellenében árul-
ta el. Zsurkóné közben érte-
sítette a rendőrséget s a 
3000 forint átadásakor az 
előre elrejtőzött rendőrök 
közbeléplek. Az álbörlön-
lisztet lefülelték és biróság 
elé állították, altot nem jog-
erősen kél évi börtönre ítél-
ték. 

— A kisipar és a három-
éves terv elmen tartott a 
KlOSz-ban előadást \H«P 
rendi József, a KIOSz szűcs-
ipari szakosztályának elnö-
ke. Ismertette a tervgazdál-
kodás lényegél és rendkívüli 
előnyeit ' a kisiparosságra 
nézve. A kisiparos több 
nyersanyagot kan az álla-
mosított gyárakból, könv-
nyebben "juthat hitelhez az 
államosított bankok utján áz 
általános életszínvonal emel-
kedése pedig löbl> munká-
hoz juttatja. I © a három-
éves terv sikere a kisiparos 
jobb jövőjét is méghozzá. 

— Rendőrségi hírek. Va-
sárnaps délután a Petőfi Sán-
dor sugárút G9 számú ház-
ban Lados Margit 13 hóna-
pos kislánv forró levest rán-
tott magára. A szerencsét-
len gyermeket életveszélyes 
állapotban a bőrklinikára 
szállították. — Szombaton 
délután a Török-utca és a 
Kossuth Lajos-sugárul sar-
kán Gycrgyói Gyula mező-
kovácsházi lakos szemólv-
aulójával belerohant az 
egyik villamosba. Sebesü-
lés nem történt. — Vasár-
nap reggel Gajgonván a 
földig egetl Hegedűs István 
nádfedefes lámája. A tüzet 
a kéményből kipattanó szik-
ra okozta. 

A protestánsok az állán 
ás egyház 

szétválasztása melleit 
Befejeződlek Budapesten a 

protestáns 'kuliurnapók A zá-
róbeszédet BcrecZ«y Albert, a 
protestáns egyházai egyik ve-
zetője mondotta. Kijelentette, 
lioey a mn©ar protestánsok 
helyeslik az' e©huz ós az ál-
lani szétválasztását. Örvende-
tes — mondotta —, ho© ez 
a szétválasztás a kölcsönös 
megbeszélések alapján folyik 
majd le.. . i 

Alsóváros látogatása 
Szentmihálytelken 

Az alsóvárosi községi álta-
lános iskola igazgatója és tan-
testülele a növendékek na© 
csoportiával vasárnap a szent-
mihálylelekl általános isko-
lába látogatott el. Füzesi Jó-
zsef igazgató melegen köszön-
tötte" a falulálogaló tantestüle-
tet ós tanulókat A hatalmas 
terem zsúfolásig megtelt ér-
deklődőkkel. Az alsóvárosi is-
kola .tanulói szavalattal, nép-
dalokkal. magyar láncokkal, 
jelenetekkel 6s 'énekkel tarki-
loll előadását a közönség há-
lásan fogadta. Műsor közben 
Tóth József alsóvárosi igaz-
gató intézett beszédet a hall-
gatósághoz. Beszélt a demo-
kratikus nevelés fontosságá-
ról. a hároméves tervről, az 
élmunkások teljesilményeiről 
és ezzel kapcsolatban az is-
kolák munKaversenyéről. Elő-
adás után az iskola udvarán 
harAlságos beszélgetés fejlő-
dött ki a falusi és a városi 
szülők ős gyermekek között. 

Hétlón ünnepelték 
a szláv népek 

első tanitélf 
Május 24 na© kullurünnepe 

a szláv népeknek. Ezen a na-
pon díszes felvonulások és 
gyűlések keretében emlékez-
nek meg Chiliről és Melódról. 
>a szlávok első tanítójáról* 
Pavlov Ljuben. a Szegeden la 
nuló bolgár diákok elnökének 
a Dólmagyarország számára kó 
sziléit írását közöljük ebből az 
alkalombőt. 
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Sopronban bujkált 
Tótkomlós volt fasiszta lelkésze 

Délkelet- és Keleleurópa 
szláv tömegeinek a IX. szá-
zadban Cirill és Metód adott 
ábécét és ezzel megvetették az 
irásos szláv küttura alapját. 
Kulturtn unkájuk — amelynek 
során görögről ószlávra fovdi 
tották le a vallásos könyveket 
— na© ellenállással találko-
zott a német katolikus papság 
részéről, akik nemcsak szó-
val. hanem tüzzel-vassal igye-
keztek sajál befolyásukat ér-
vényesíteni. Cirill és Mciod a 
németekkel vívott harcban halt 
meg, tanítványai pedig bolgár 
földre" meneküllek, ahol uieíeg 
szeretettel fogadták őket az 
egyre erősödő szláv állam 
fiai. 

A Cirill és Melód állal meg-
teremtett irodalom rövid idő 
alatt hatalmas fejlődésnek in 
dúlt Bulgáriában és rövidesen 
számos értékes könyv jeleni 
még nz uj úbéc'é betűivel. Ez 
az irodalom gyorsan elterjedt 
az összes szlávok között és igy 
vált Bulgária a szláv kultúra 
bölcsőjévé. E kulinra erejét 
bizonyítja az a lény. hogy az 
ötszázéves tőrök politikai és 
görög szellemi iga sem tudta 
megsemmisíteni, a közelmúlt-
ban pedig a német erőszak 
is libába 'kísérelte meg, hogy 
a bolgárokból ^balkáni poro-
szokat* formáljon. 

Bulgáriában CiriJli és Melo-
dot a szlávok első tanítója-
ként tiszteli mindenki és május 
24-ét az egész nép, de külö-
nösen az iskolák ifjúsága nagy 
hálával ünnepli meg. 

Pavlov Ljuben 

Nagyon szerelett politizálni 
Kümmcrle (Kevöházj) Oltmár 
tólkomlősi ' lelkész. Mindén 
jobboldali megmozdulásban te-
vékeny Vészt vett. I© 19S9-
ben aktív tagja volt a Magyar 
Nemzeti Szocialista Pártnak, 
de 1944 tavaszán már az Im-
rédy-félc Ma©af Megújulás 
Pártját alakitól la nreg és an-
nak vezetőjeként működött. A 
leventeoktalást is magához ka-
parintotta ós a fiatal gyerekek-
kel paphoz nem méltó durva-
sággal bánt. Beszédeiben a né-
metekéi dicsöitelte, na© pro-
pagandái fejtett ki mellettük. 
Újságcikkekben a háborít to-
vábbfolytatása melleit uszított, 
majd a geltózás körül is nagy 
érdemeket szerzett nyilas ba-
ráti körében. A felszabadulás 

'elől nyugattá meneküli, majd 
a Balaton környékén bujkált. 
a közelmúltban Sopronban .ag 
ottani közjegyző, dr. Újhelyi 
volt tótkomlós! ügyvéd telis-
merte a civilben Iniikáló lel-
készt és njcgszölitotla. Küm-
mcrle nem akart magára is-
merni és tagadta, hogv flZCTVos 
lenne a volt Lolkomlósi lel-
késszel. A közjegyző másfél 
órán át követte a városban, 
végül egy rendőrrel lejgazol-
tat la. Kiderült, ho© a tótkom-
lós i lelkész hónapök óta buj-
kált Sopron környékén, haza-
iérni nem mert, félt a fele-
lősségrevonástól. Az ottani 
rendőrség átadta a szegedi 
népügy és z sécnek, ahol dr. Bó-
zso Béla nép ügy ész 'kihallga-
tása után letartóztatta. 

Vacsorára, uzsonnára és kirándulásra fogyasszunk Tá-
las és Zalka féle léli fűszerezéssel készült száraz rek-
lám szalámit kg-onként 28 foririT. Széchenyi-lér fí. 

A demokratikus HONSz 
az iskolák egységesítése melleit 
és a fekete reakció ellen 
Megválasztották az országos közgyűlés 
megyei kiküldötteit 
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A HONSz szegedi és cson 
grádmegyei csoportja vasár-
nap délelőtt az MDP Kálvin 
téri székházában hadigon-
dozott konferenciát tarlóit. 
A Himnusz elhangzása ulán 
Kelemen Ibolya szaralt, 
majd Szőke István elnök 
megnyitotta az ülést, ame-
lyen valamennyi csongrád-
megyei TIONSz csoport, nz 
MDP, a szakszervezet, a 
város, a rendőrség, az 
MNDSz és a többi demokra-
tikus szervezet is képvisel-
te magái. 

A megnyitó ulán Csonka 
Dezső központi kiküldött 
mondott beszédet. A két vi-
lágháború — mondotta — 
hatalma" tömeget teremtett, 
amely gondozásra szorul. A 
hadigondozottak érdekkép-
viselete a fasiszla időkben 
alakult. A Horthy-rendszere 
ben Vezetői nem képviselték 
a hadigondozottAk érdekeit, 
a rendszer kiszolgálói vol-
tak és 

a felszabadulás ulán a 
Takács—Fráter-féle jobb-
ól dalt szociáldemokrata 
vezetőség: szintén rsak 

saját érdekelt szolgálta 
éa a szövetséget teljes csőd-
be juttatta 4947. novembe-
rében a belügyminiszter fel-
függesztette a HONSz auto-
nómiáját és élére miniszteri 
biztosi nevezett ki. Az át-
szervezés befejezéséhez kö-
zeledik és junius 29-én az 
uj demokratikus hadigondo-
zó szövetség megtartja Bu-
dapesten alakuló kongrcsZ-
sZuíií. EuhCk az országos 
találkozónak dffiö&ziíésérű 
tartjuk1 meg a helyi kon-
gresszust. 

Utána dr. Andóc&i Béla 
központi kiküldött tar toll 
beszámolói. Rámutatott a 
nővezető munkájának fon-
tosságára és hangsúlyozta, 
hogy a hadigondozott nők-
nek szorosan együtt kell 
működni az MNDS/J cso-
porljaiv.,1 A jövőben váro-
son és falun egyaránt áz 
lesz a szövetség felada'a, 
hogy a munkábnhelyezésed-
digi mozgalmát továbbfej-
essze ' 
A h ml (gondozottak mnn-

kábahelyczését és támo-
gatását az MDP program-
jába felvette és ezért a jö-
vőben ezen a téren erős 
javulást, várhatunk. 

A központi kiküldött be-
széde ulán Kelemen Oszkár 
a Szeged és csongrádmegyei 
csoport részéről tartott be-
számolót. Ezután a megje-
lent szervezetek kiküldöttei 
üdvözölték a kongresszusi.;: 
Az MDP részéről Simon 
Béla elvtárs üdvözölte nde-
imokralikusl a? apókra át-
szervezett II u< I i gondozol I a k 
Szövetségét. Az MTiP 
mondotta — egv emberként 
áll a hadigondozottak mel-
lé és azokat minden munká-
jukban támogatni fogja Ez-
után Csongrád, Szentes, 
Hódmezővásárhelyi, Csiany* 
lelek. Mindszent, Szegvár, 
Algyő, Dorozsmai* (Tömör-
kény és Tápé kiküldöttei 
számoltak be eddigi muiv 
kainkról. 

Azi országos küldöttköz-
gyűlésre egyhangú a kővet-
kező megyei kiküldötteket 
választották' meg: Kronen-
bergjer János, Kozma Mdi-
lósné, Kelemen Oszkár, 
Tóth Ferenc, ökrös József, 
Gregus István, Gőcz Sebes-
tyén és Hegyi Pál. A kon-
gresszus ezután egyhangú 
lelkesedéssel határozati a-
vaslatot foga lott el, amely-
ben 

megtagadnak minden kö-
zősségét a «Iorlliy-r*infc. 
szer maradványéi al, a 
ré«l IIONSz-al és IkimonűU 
Iák. hogv hívei a nép! de-
mokrácfóiiak C? auuaJ fc-
egvik erős pilléjét akar-
ják alkotni. Üdvözöl'ók su 
iskolák lenbevett úUaiuo-
stlását és tiltakoztak » 
reakciónak ogyliáz pa-
lástja mögül Intézett tá-
madása elten, üdvözöltek 
a szovjet népet, a függet-
lenségit frontoU üdvözlő-
táviratot IfcüldlieM Rákosi 
Mátyás és Olt Károly elv-
társaknak. 

A konferencia (után * 
résztvevők közős ebéden 
vettek részt a Fórum Klub-
ban 


