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Hat forint 40 filléres ovümölesiz 
a . d o l g o z ó k n a k 
Többet, jobbat, gazdasr Josabban termel 

a rókusi konzervgyér az idei szezonban 
Az Első Kecskeméti Kon-

gorvgyár 1U. szegedi flóistole-Eefly érvel ezelőtt még 

toldata szociáldemokraták 
ilasstottdfc • munkafegyel-

met, a termelés rendszertelen 
Tolt. At egységes munkáspárt 
megalakulása és az áltamositá-
isok éta már más a légkör az 
üzemben. Napról-napra Javul 
k munkakedv, szervezetten, 
gazdaságosan termetnek. 

Junius elsejével kezdődik a 
főszezon a konzervgyárakban. 
Az IdeJ szezonra a rókusi ©ár 
meglehetősen felkészült. UJ 
gépek kerültek a gyárba, úgy-
hogy n temetési folyamatot 
racionalizálhatták. A zöldborsó 
konzerv készítése edVffg három 
leratabea folyt le. — Most b 
hiányzó gépéket pótoltuk, új-
ságolja Lengyel Miklós Igaz-
gató, egy hatalmas terembe 
fisszponlosilolluic. 

Készül a zöldborsó-
konzerv — lutószalagon 
A borsókonzervet készítő 

Osztály szép látványt nyújt. 
Egymás ulán sorakoznak m mo-
dern, ragyogó gépek és a zöld-
borsó, Illetve a gépi uton fej-
lett borsószem mintegy futó-
szalagon fut végig, hogv ízléses 
dobozba zárják, gőzöl jék, majd 
pedig a fogyasztóikhoz kerül-
jön. 

A paradicsom konzerválása 
még nem kezdődött meg, de 
tlt is uj módszereket alkalmaz-
nak majd Az etőbM évben 
1220 mázsát dolgoztak fel, az 
Államosított üzem erre az év-
re 400 mázsa felfőziését volté 
tervbe. 

Államosított üzem — 

50 százalék árcsökkenés 

— Slágerünk a gyümölcsíz 
— mondja Berkes Ferenc üb. 

' ftiuöfc. A Gazdasági Főtanács-
tól 10 vagon adómentes cukrot 
kaptunk mintegy 4 forinlos 
árban. A cukoi- felhasználá-
sával alma barark-cgres-riblz-
11 keverékből gyümölcsíz ké-
szül. A gyümölcsíz 50 száza-
lék cukrot tartalmaz, minősé-
ge felülmúlja n békebelit és 
h kiskereskedők 8.40 forintért 
árulják A télen még 12 forint 

volt a kereskedelmi ára. Igy 
szolgéljük az államosított üze-
mek a dolgozók érdekeit... 

A leesósoh versenyben 
Az üzem munkásságának ed-

dig nem volt alkalma a mun-
kaversenybe kapcsolódnia. Ju-
nius elsejétől Kecskeméttel, 
Nagykőrössel, Budapesttel ver-
senyzőnk — dicsekszenek a 
munkásnők. Majd megmutatjuk 
mit tudnak a szegedi > lecsó-
sok? t. . . 

Megmutatják, mert szeret-
nék, hogv mtnél több elsőren-
dű, olcsó zöldborsó-, paradi-
csomkonzerv és gyümölcsíz 
jusson a dolgozók asítalára. 

i . f. 

gőzellátási közlemények 
Felhívom a közellátási je-

gyekre igényjogosultakat, ho© 
lakásváltozásaikat 4 íné©) na-
pon belül büntető következ-
mények terhe mellett feltét-
len jelentsék be a jegykezelő 
körzeteknél, mert ennek elmu-
lasztása esetén S büntetésen 
felüt az uj lakóim meg,álla-
pi tásáig járandóságaikat Is el-
vesztik. és a ie©kiosztás Be-
várta lanságát ís nehezltflc 

Felírnom a termelőket, bo© 
élőfát kivágni csak az erdő-
fotü©clősóg (Széchenyi-tér 16) 
által kiadott termelési enge-
dély alapján lehet A piacra 
va© saját háztartási szükség-
letre felhasznált, illetve szál-
lított tűzifa után anyaggazdál-
kodási járulékot kell fizetni 
és előzetesen az erdőfclü©eiő-
ségtői származást igazolványt 
kc'ti kérni Eladásra behozott 
tűzifa után mázsánkint 6, azaz 
hat forintot, háztartást szük-
ségletre behozott vagy fel-
használt tűzifa után 2 50 (leettő 
forint ötven) forintot kell be-
fizetni a 160 312. sr. csekkre 
az lp M. Anyag- és Arhtratal 
tűzifa árkülönbözet! számlára 
(Budapest) Tanyai termelők a 
vámhivatalokon keresztül csak 
az erdőfelügyelőség által iriál-
lilott származási igazolvány 
alapján hozhatnak be eladásra 
va© háztartási szükségleteik-
re tűzi tát Ennek hiányában 
bírságolásnak teszik ki magu-
kat és súlyosabb esetekben a 
tűzifa is elkobozható 

11 SzIT belvárosi szervezete 
junius 6-án, vasárnap este 8 órakor 
a Szt.-Háromság-ulca 5. szám alatt 

M ű s o r o s t á n c e s t e t 
rendez. Mindenkit s z e r e t e t t e l v á r u n k . Jazz. Büffé 

A SxauetH Kenust* Safohás beti ei$sef«: 

•Vasárnap, 6-án este 7 órakor: 

ilétlőu, junius 7-én: 
Kedden, 8-án este fél 8-kör: 
Szerdán, 9-én este fét 8-kor: 
Csütörtökön, 10-én fél 8-kor: 
Péntek, jun. 11-én este fél 8: 

Szombat, jun. 12-én,este fél 8: 
Vasárnap, jun. 13-án, este .7: 
llétfű, jVm. 11-én, 

Kedd, jun. 15-én, 
Szerda, jun. 16tán 
Csütörtök, jun. 17-én 

Taiiitha.usrr. Bérletsz. Laczó 
István vendégfelléptével. 

Szünet. 
Bánk bán. K. M. II. 20. 
Trá badar. A-bérlet 21. 
Güi Baba. Premierblet 22. 
Htjfetetta. Svéd Sándor ven-

dégfel léptével. 
Bit Baba. A. 22. 
Trubadnr. D. I. 22. 
A Szegedi Állami Zeitebon-

zrrv.ifárium vizsgád őadá-

Trnhidur. ü. II. 22. 
r.tli Baba. K. M. II. 21. 
Az ész hajjal jár. 

Premier 23. 

Doh'ozók Szinhazufíta® műsora: 
Vasárnap, jun. 13tán este .7: Trubadur. D. I. 22. 

Kérjük a bérleteket. 8-én 
délig átvenni. 

Keddi Jun. 15-én, este 7-kor; Trubadúr. 11. II. 22. 
Kérjük a bérleteket 11-én 
délig átvenni. 

Je©ek kaphatói, bérletek válthatók a Alagyan M"*aAnftl 
a Déima©ar ország kiadóhivatalában, 

Párihirek 

Pártnapai az ttwni: és a 
kerület' pártszervezetekbens 

Kedtte*, Jrohas 8-án: Közüli 
híd délelőtt 12 óra: dr. Bakos 
Géza. Vasút (forgalom) délután 
fél ö óra: CzLrofc András. Kis-
vasút 6: Halász Győr©*. Tüzr 
oltók reggei 8: 'Varga Pál. 
MOSzK hűtőház délután 2óra: 
Mecsór Béla. Polo cipőgyár fél 
5: Fartkas István. Városi fürdő 
fél 7: Srőczy Mihály. III. honv. 
kér. fél 7: Mison Gusztáv. Ju-
goszláv hadifogoly-otthon dél-
előtt 10 óra: Szilágyi András. 

Szerdán, Jun'ns 9-én: Le-
mezgyár 2: Stracfe Ádám. Orion 
bőrgyár 3: Kerepest Ferenc. 
Rókusi fculturház 7: Varga PAI. 
Móravárosi kulturház 7: Kövi 
Béta Felsőváros 7: Róna Réla. 
Fodortetcp 7: Dr. Gál Tiva-
dar. Alsóváros fél 8: Perjés 
Géza. ösomo©tfelep fél 8: 
Street János. ÜJsomogyt telep 
fél 8: Simovits Mihály. Újsze-
ged fél 8: Erdős János. Jó-
zseftetcp fél 8: Perjést Ká-
roly. Belváros I. 7: dr. An-
talffy György. E©eíein 6: La-
dányi Benedek. MAV (Rókus) 
3: Németh Lajos. Városi ker-
tészet féi 4: Mosonyí György. 
Gázgyár 3: dr. Judit Ferenc. 
DEMA 4: Havateez Istvánné. 
Konaervgjár fél 4: PetrI Fe-
renc. Belváros II. 7: Dénes 
Leó. Közigazgatás 6: Stmon 
Béla. Angol-Ma©m* 2: Dombi 
Béla. Márkus fatelep fél 4: 
Bartha János. MAV (pdtyafenn-
tartds) 3: Czfrot András. 

CsItíSrlökftn. Jun'ns 10-én: 
Szegedi Kender 2: Perjési 
László Város 6: Simovits Mi-
hály. , MAV fűtőház 3: Bohó 
Róbert Dohánygyár fél 5: dr. 
Antalffy György. Lippai fürész 
4: dr. Bánfalvi Gyula. Kotró-
telep 4: Mosonvt György. Gyu-
fagyár fői 5: Perjés Géza. Ti-
sza-malom 8: SaíIá©! Istvánné. 
Börtön 6: Kufí Richárd. MAV 
nyugdíjasok 8: Berkes Fe-
renc. Ujszegedi Kender 2: 
Hauk László. Posta 6: dr. 
Toldi Ferenc. Szegedi cipő-
gyár '4: Radfek József. Villa-
mosvasút 9: Széli Sámuel. 

P* itt eken, junta* 11-én: Pick 
szalámi ©ár S: Bartha Béla. 
Köztisztasági Telep 8: Krier 
Péter Vízmüteten TÓI 3: Magos 
Lásztó Varga kötélgyár 2: Pin-
tér Géza. Vakok Intézete 6-
Gergely András. 

Sranikalon. Junta* 12-éu: 
MAV ÜV 1: Perjési László. 
OTI 1: Mecsér Réla. Kecskés-
telep 6: Szél) Sámuel Szöreg 
8- ifj Biió Mihály. 

Hétfőn, hm'us 14-éu: Köz 
vágóhíd fél 8: Simon Béla 
Mozik fél 3: Pintér Géza Win-
ter kefe©ár fél 4: Havalecz 
Istvánné TTjszegedi ládagyár 
fét 4: Gergely András. 

A pártnnpa előadók értekez-
letét 7 én. hétfőn este 7 óra 
fcor tartjuk meg 

A Miz'íazgalást csoport tá-
pairéü falujárása elmarad. 

A zeeni'iiir'imrveze I ftk érte-
kezlete hétfőn este 8 órakor 
a Kálvin-téri székházunk kis-
termében. Megjelenés kötelező, 

Az oitalásfelelitsök és sze-
mináriumbizalmlak értekezlete 
csütörtökön este 8 órakor n 
Kálvin-tért székházunk nagy-
termében lesz. Megjelenés fel 
tétlenül szükséges. 

Fájdalommal tudat-
juk, ho© szeretett édes-
apánk 

IIOKVATII ILLÉS 
nyug. MAV. altiszt éle-
tének 79. évében várat-
fanui elhunyt. Teme-
tése junius 7-én 6 óra-
kor á Belvárosi teme-
tő kupolacsarnokából. 

Külön vitlamos a 
Dugonics-térről. Gyász-
mise 7-én 7 órakor a 
móravárosi templom-
ban. 

Gyászoló család. 

Újjáépítik az állami koiiégium 
Tisza Lajos-köruti épületszárnyát 

A Tervhivatal 300 ezer forintot ufaSi ki 
építkezésre 

Az országos tervhivatal 
300 ezer forintot utalt ki jú-
liusra és augusztusra a Je-
lenleg romokban lévő, bom-
batalálalos volt állami kol-
légium Tisza Lajos-köruti 
részének újjáépítésére. Eb-
ben az épületszárnyban nyi-
lik meg ősszel a József Atti-
la népi kollégium a pedagó-
giai főiskola arra érdemes 
hallgatói részére. Előrelát-
hatóan 70 főnyi befogadó-

képességű lesz ez az uj né-
pi kollégium. Az újjáépítési 
munkálatok rövi 'c~en meg-
indulnak. Az építkezések 
meg'á rgvalására Szőrit re 
érkezik a ku'li' zminiszléri-
um és a NEKOSz építési 
osztályának mo-' '—Min, 
akik Székely Lajos igazga-
tó, a szegcdi kollégium el-
nökével folytatnak mo Me-
szelést. 

K m b e r 
sz eiPhürfê eDSégben 

Kossá Isiván hiinyeérSI 

Azokat, akik H centenáris 
könyvnap okra megjelent köny-
veket böngészik, Kossá Ist-
vánnak, a Szakszervezeti Ta-
nács főtitkárának >Dunától a 
Dónigf cimü könyvével kap-
csolatban két meglepetés ér-
heti. 

Az egyik az, ho©* a könyv-
napokra megjelent írások kö-
zül hiányoznak nz elmúlt évek-
ben olyannyira divó és az el-
múlt világot kritika nélkül áb-
rázoló, szórakoztató célzatú 
• társadalmi regények?, de 
hiányoznak a ma©ar könyv-
piacról általában a rémregé-
nvek, amelyek az alvilág rej-
telmein keresztút véres .ese-
ményekkel 1©ekcztek az ol-
vasó' fantáziáját felkorbácsolni. 
Ezt a >hiányt? a rémregény 
nemes értelmében maradékta-
lanul, sőt hatványozottan pó-
tólja Kossá István könyve. 

, E sorok írója tagja volt an-
nak R 401-es számú különJc-
jes munkásszázadnak, amc-
yet a Horthy-rezsim 1942. 
tavaszán a munkásszervczclck 
vezetőiből, és az ezekkel egviill 
harcoló értelmiség tagjaiból 
átütött össze. Ezeknek lörté-
nelé' irta meg fcönwében Kossá 
István. A valóságban átéltük 
mindazt, amit Kossá' István 
hivatott tolta igyekezett a 
könyvben visszaadni, mint 
megtörtént eseményeket. A 
szemtanú. R bajtárs — ez a 
szó leghiva toll abban Jellemzi 
egymással- szembeni szere-
pünket — most elolvasva a 
könyvet újra áléli az elszen-
vedett borzalmakat, amelyek 
ilyen megszokott szavakkal 
jellemezve szinte elvesztették 
jelentőségüket. 

A másik meglepetés, ami 
Kossn István könyvével kap-
csolatban azt az olvasót éri, 
aki szenvedő részese volt 
mindannak, amiről s könyv 
szól, az, no©' Kossá István 
hangfogót tett tollára. Elkéo-
zel he letten képzelőlelietség 
keli ahhoz, hogy valakiben 
tudatossá váljék az H valóság, 
ami a 401. számú különleges 
munkásszázad tagjaival tör-
tént. 

Sebesülten, magalelielelle-
nül, útszélen ha©va, fagyban, 
ron©'okban, 35—40 kilóra 1c-
fo©va, né©kéz!áb mászva 
Iiosszu künmátcreicen át, le-
vetkőzve mindazt, nmi Rz em-
bert jelenti pusztán azért, 
hogy az életet, ami ott kint 
egv eldobott régi újságnál ke-
vesebbet ért, átmenthesse az 
ember. Ady Endre, a forra-
dalom költője egyik könyvének 
azt a részeimet adta, hogy: 
• Ember az embertelenségben?. 
Ezt az első Mboruval kapcso-
latban irta. Ez a kifejezés tá-
volról sem lehet alkalmas 
azoknak a szörnyűségeknek a 
megjelölésére, amelyeket mi 
ebben a háborúban átéltünk. 

A mai magyar olvasóközön 
ség, a cenliaAris könyvnap 
vásárlói, amikor Kossá könyvet 

, kezükbe veszik, ke©etettel em-
lékezzenek a magyar munkás 

mozgalom és a haladógondolat 
mártírjaira, akiknek a könyv-
ben néha csak annyi jutott, 
hogy >temettünk? és akárhogy 
erőlteti a szerző az emlékeze-
tét, nem is tudja már, ho© 
kit. Ez a könyv refrénje. 

A népi demokrácia nem gyű-
löletre, hanem munkára, fel-
vllágosodottságra és hékeszcrc-
telre neveli a magyar társa-
dalmat. Jobb olvasmányt mint 
Iíossa István könyvét nem 
ajánlhatunk senkinek sem. 
Nincs különb írásmű, amely-
ből az elmull rendszer gonosz-
ságát, emberi mivoltából való 
kívetkezósét és bűneit megis-
merhetnénk. 

Dr. Návat Dénes 

Kiskereskedő Héreh 

Előadás. A Szegcdi Kiske-
reskedők Érdekképviselete elő-
adássorozatának keretében 
kedden, junius 8-án délután 
fi érakor a Belkereskedelmi 
Igazgatóság /Kamara) nagyter-
mében Tombácz Imre, a Bel-
kereskedelmi Igazgatóság ve« 
zetője tart előadást »A dolgo-
zók világszemlélete? cimmét." 
Felhivja nz ügy vezetőség a 
kiskereskedőket, ho© nz • Ki-
adáson teljes számban jelen-
jenek meg. 

Adórendeletek: A Mu.gyar 
Közlöny junius 1-én megje-
leni számában hirdették kt az 
illclményadéról szóló rende-
telet. Június 15-ig kelt l>oíi-
zefni május hónán iUclményoi 
után 12 százalékkal számítva 
az illetményadót. 

Az c©üttes ker. és" jöv. 
adóvallomást 1917. év nyers 
bevételéről junius 30-ig kell 
beadni. Mihelyt a vallomást 
űrlapok rendelkezésre állnak, 
erre a kiskereskedőket az ér-
dekképviselet figyelmeztetni 
fogía. — Azok, akik adókö/ös-
séghen vaunak, junius 30-ig 
csak azl lesznek kötetesek be-
jelenteni. hogy 1918. évre 
mely adóközösség ulján adó-
zik. Ezt a bejelentést a vá-
rosi adóhivatalhoz kell meg-
tenni. 

Zárára: Felhivja nz érdek-
képviselet a kiskereskedőket a 
városi tanács határozata alap-
ján, ho© hétfőtől kezdve az 
élelmiszer- és lüzclőanyagko-
re-kedök fél 8-tól l-ig, dél-
után 3-tói fél 6-ig, szombaton 
fét 54g tarthalnak nyitva. Heti 
vásártlapokon déli zárára nem 
köle'ező. A kizárólag hazai 
©•ümütes- és déligyümölcs-
kereskedők egész héten át nem 
kötelesek déli zárárát tartani. 
A nem éle.tniiszcrtkereskedők 
g_4-|g egyfolytában, szomba-
ton délután 3-ig tarthatnak 
nyitva. A szücsáruval és kész-
bŐrrel kereskedők j>edig egész 
héten át 8-2-ig. 

kerékpár 
60 éve legszebb, legjobb, 
Jcgolcsóbb! — K/s-ii. 
Javítások jótállással! 

w 


