
Pályázati felhívás 
a HessHth SUsadémiára 

II. m . 3. s í im. Ara 6 0 flllór Szabad, 1948 Január S, Szerda 

Szeged közel 16 milliö forintot fordított 
az elüiült öt liiiiapiiao bernházásekra 

Szeged város Tervhivatala 
beszámolót készített az el-
múlt öthónapos terv beru-
házásairól. A városi tervhi-
vatal beszámolójából kitű-
nik. hogy az elmúlt év au-
gusztusától december 31-.ig 
terjedő öt hónap alatt a kü-
lönböző beruházásokra 15 
millió 847.449 forintot fordí-
tottak. Ebből az összegből 
a városi közületi beruházá-

sokra 1,719.506, állami beru-
házásokra 10,363.463. köz-
munka szerzésekre 694.187, 
társadalmi beruházásokra 3 
millió 38.890 és szövetkezeti 
beruházásokra 30.403 forin-
tot fordítottak. A jelentés-
ben a városi közületi beru-
házásokra fordított összeg-
ből kiemelkedik a gazdasági 
vasút meghosszabbítására 
fordított 353.233 forint, a bc-

Áz a n g o l o k 

a m é l y p o n t o t évié el K a i r ó b a n is 

A zsidók elleni lépések főcéljairól ir 
a Daily Worker 

A Daily Worker ugy tud-! 

!
a. hogy az angol" külügyi 
livatal közölte Amerikával, 

hogy a zsidó csapatok je-
lenléte az egyiptomi halár 
közelében a Szuezi csatorna 
fenyegetését jelenti, amit 
Anglia nem tűrhet. 

Politikai megfigyelők azt 
hiszik azonban, hogy a zsi-
dók ellen irányuló angol lé-
pések főcélja: j . Anglia eré-
lyesebb zsidóellenes politi-
kájának előkészítése. 2. Ang-
lia be akarja magát hízeleg-
ni az egyiptomi kormány ke-
gyeibe a jelen pillanatban, 
amikor az Anglia iránti ba-

rátság a mélypontot érte el 
Kairóban. 

Az indonéz partizánok 

a végsőkig harcolnak 

Az indonéz partizáncsapa-
tok tevékenysége egész Já-
vában egyre jobban kiter-
jed. Sok vasúti hidat és be-
rendezést pusztítottak el. Az 
indonéz partizánok rádiója 
közölte, nogy mindaddig 
folytatják a harcot, ameddig 
az" utolsó holland katonát 
ki nem űzik Jáva területé-
ről, Szumatrában az ellensé-
geskedés tovább folyik, k Il-
lőn ösen a sziget nvugatl szé-
lén. 

kötőutak építésére fordított 
328.235. a Móraváros víztele-
nítésére fordított 95.520 és a 
tenyészállatvásárlásokra for-
dított 119.685 forint. Több-
ezer forintos összeggel sze-
repel a jelentésben az óvó-
dák és napközi otthonok 
helyreállítása, az árvaházi 
tatarozás! munkálatok, az is1 

kólákban végzett javítások 
A mezőgazdasági beruházá-
sokra fordított összeg szin-
tén megközelíti az egymillió 
forintot az elmúlt * őt hó-
napban. A társadalmi beru-
házások között szerepel 1 
millió 965 ezer forintos ös'z-
szeggel a bel- és külterületi 
maganépitkezések, 557.442 fo-
rintos összeggel az iskolák 
helyreállítása ég 352.228 fo-
rinttal a vetőmagellátás. Az 
állami beruházásoknál a leg-
nagyobb összeget, 7,062.670 
forintosa Tisza-híd építésé-
re fordították. A beruházá-
sok ezen részében! fél-fél 
milliós összeggel szerepel a 
gyermekklinika és! a JiózSef 
Attila-kollégium építkezé-
se is. 

Megkezdődtek a tárgyalások 
az állam és a püspöki kar 

között 
Illetékes hely közli: A kormány képviselői és a püs-

pöki kar képviselői megkezdték tárgyalásaikat az egy-
ház és az állam viszonyának rendezésére. A tárgyalásaik 
a meglévő nehézségek ellenére a megértés szellemében 
folytak. A tárgyalásokat a kőzett napokkan folytatják. 

/ 

ü l ü z e m e k 
Íja 

a hároméves terv 
A harmadik tervévben hatal-

mas beruházásokat kell végre-
hajtani. E beruházások jőresze 
ipari jellegit. A hároméves terv 
utolsó évében, 1949-ben épül 
ícl Ajkán az uj mukorund-
gyiir. Éz az uj gyár a magyar 
ipart teljes egészében ellátja 
majd a csiszoláshoz szükséges 
mükorund szemes ével és évi 12 
tnilliö forint valuta-megtakari-
tást jelent. 

A bőriparban központi ku-
tató és kísérleti üzem létesül. 
Célja uj eljárások kilcisériete. 
zése. A bőrgyártás önköltsége 
csökkentését kívánja szolgálni 
a központi gépjavító műhely 

felállítása a bőripar számára. 
A műhelyben egyszerűbb bőr-
ipari gépeket fognak gyártani. 

A bükkt!Z"ki nátriumos víz 
feldolgozására szódagyár-épitő 
nemzeti vállalat alakul. A bükk-
széki víz lepárlásával évi 15.000 
tonna szódát leliet nyerni. 

A váci Forte-gyárat, amely 
eddig kizárólag fényképészeti 
fényérzékeny papírokat gyártott, 
kibővítik és berendezik" film. 
szalag, röntgenfilm, stb. gyár-
tására. 

Papkeszi községben anílinfes 
ték-gyárat építenek. Ez lesz Ma-
gyarország első anilinfesték, 
gyára. 

N Dabl mlnlszlerahaSk váleszlévlrafa 
ZapofcczSiies Graza min!sz!erelnO!6ikBek 

Dobi István miniszterel-
nök Zapotoczk! csehszlovák 
miniszterelnök újévi távira-
tára a következőkben vála-
szolt: Az uj esztendő alkal-
mából kifejezett jókívánsá-
gokat mind a magyar kor-
mány, mind a magam ne-
vében a legmelegebben vi-
szonzom és őszintén kivá-
gom, hogy a csehszlovák de-
mokratikus köztársaság min-

. öen célját az uj év folya-
mán a legteljesebb siker 
koronázza. Magam is meg 
fagyok győződve róla, hogy 
Az év folyamán együttes erő-
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é r i e l c e s c l e á e 
Az MDP országos köz-

pontja január 7-en, péntc 
ken egésznapos országos 
propagandista érlékealelet 
larí. Az értekezleten Orbán 
László és Apró Antal szá-
molnak be az aktuális poli-
tikai és termelési kérdések-
ről. 

1 siegedi Fosta Ifliszafc! f p i p i s á p 

és a Villamssvasal élizemsb 
A nmnkavcisenyek legutóbbi kiértékelés© során a Posta 

SaegedI Műszaki Igazgatósága és a Szegedi Villamosvasút 6U 
iíseia címet nyert el. 

1949»Í3SSI M a g y a r o r s z á g 
Ipari termelése 2 8 szásalókkal 

felülmúlja a hátterű előtti 
szinvonalat 

A TASS beszámol a magyar ipar termeléséről 

A TASS budapesti jelen-
tésében beszámol a magvar 
ipar ui sikereiről. Megálla-
pítja. Ijogy a termelékeny-
ség gyors növekedésével igén 
sok iparágban lehetővé vált 
a tultcljesitmény és az ön-
költségcsökkentés. Sok üzem 
és gyár már jelentékeny 
hasznot mutathat fel. Az ipa-
ri termelés növelése ós si-
kerei lehetővé tették a be-

fektetés növelését. 1949-ben 
4300 millió forint kerül be-
fektetésre, ezzel együtt ké4 
év és öt hónap aiatt 8300 
millió forintot fektettek h« 
a hároméves tervre elő-
irányzott 6500 millió forinf 
helyett. 1949-ben Magyaror-
szág ipari termelése 28 szá-
zalékkal múlja felüt a hábo* 
ruelőtti és 40 százalékkal a* 
első tervév színvonalát. 

C s a I « l r ö v i d e m 

Az amerikai farmerek 
egyesületének elnöke a far-
mérek nevében követelte, 
szállítsák le felére az Egye-
sült Államok hadügyi költ-
ségvetését. 

A görög szabadságharco-
sok beliatolták Szofadesz vá-

rosába és jelentékeny vesz-
teségeket okoztak a monar* 
cho-'fasisztáknak, majd más-
nap nagy hadizsákmánnyal 
tértek vissza állásaikba. 

Vas- és mangánérc bányá-
szatunk az őíhőnlipos tervet 
négy hónap alatt teljesítette. 

MádosHiák a i eddigi vetésterve! 

Kevesebb tavaszi .árpái és iöbb zabot 
veinek Szeged környékén 

F o n t o s ü g y e l t a N é p i B i s o t i e a g e l ö l t 

feszítéssel a legőszintébb ba-
ráti kapcsolatokat tudjuk ki-
fejleszteni országaink! kö-
zött 

Groza román miniszterel-
nöknek a kővetkezőkben vá-
laszolt: Kérem, fogadja me-
leg köszönetemet a saját és 
kormánya részéről nyilvání-
tott újévi jókívánságokért, 
amelyeket őszintén viszon-
zok. Meggyőződésem, hogy 
az uj esztendő még jobban 
megerősiti azokat a baráti 
kapcsolatokat amelyek a két 
köztársaság között fennálla-
nak. 

A Népi Bizottság tagjai, a 
szegedi Gazdaság Felügye-
lőség, a MOSzK, a pártok 
képviselői tegnap délelőtt a 
Gazdasági Felügyelőségen a 
vármegyei tavaszi vetésterv 
végrehajtásával kapcsolat-
ban értekezletet tartottak. 

A Népi Bizottság termé-
nyenként a kővetkező vetés-
területet irányozta elő: 

Kukoricából 16.422. burgo-
nyából 2719, .pukorrépából 
750. takarmányrépából 1433. 
babból 38, borsóból 380. do-
hányból 86, napraforgóból 
5730, nfákból 95. olajlenből 
460. rostlenből 115. rostken-
derből 286, lucernából 3514. 
vöröslierébői 95, zabosbük-
könyből 76, csalamádéból 38, 
egyéb szálastakarmányból 
95, fűszer, kerti és egyéb nö-
vényekből 4443 kat. noldat. 

A Népi Bizottság a várme-
gye talajviszonyait figyelem' 
be véve kérte a földmüveléS' 
ügyi minisztériumot, hegy a 
vetéstervben a következő 
módosításokat eszközölhes 
sék: a 4396 kat hold'tavaszi 
árpa vetésterületét 1600 
holdra kívánják csökkente 

ni, mig a zab 1228 kat hold-
nyi vetésterületét 4024 kat 
holdra kérik felemelni. 

A Népi Bizottság a továb-
hiakban utasitotta a MOSzK 
szegedi vezetőségét, hogy a 
Gazdasági Felügyelőség ál-
tal mennyiségileg közölt ve-
tőmagvak kellő minőségben, 
mennyiségben és idejében 
történő szállításáról gondos-
kodjék. 

A Gazdaság Felügyelőség 
tagjai ezután tájékoztatták a 
bizottság tagjait a vetésterv 
végrehajtásával kapcsolatos 
elgondolásokról. Bejelentet-
ték továbbá, hogy a Népi 
Bizottság tagjai 6-án és 9-én 
ismeretterjesztő előadásokat 
tartanak a tavaszi vetésterv-

vel kapcsolatosan, 
A Népi Bizottság áhal el-

fogadott vetéstervet a föld-
müvelésügyi minisztériumba 
terjesztik fel. majd' jóváha-
gyása után közigazgatási ke-
rületenként kiosztják a fel-
adatokat, hogy a tavaszi 
ütemterv végrehajtása minél 
eredményesebben megindul-
hasson. 

A Nép! Bizottság ülésé 
előtt az I. fokú közigazga-
tási vezetők részére tartot-
tak értekezletet. Ezen felhív-
ták a közigazgatási vezetők 
figyelmét a szervezési mun-
kákra. amelyeknek minél 
előbbi megindítása biztosít-
ja a tavasza ütemterv sikeres 
végrehajtását. 

Az amerikaiak megtagadták 
az övezetükbe hwcoH 

l e n g y e l javak visszaadásai 
Ai ausztriai amerikai meg-

szálló hatóságok ugy döntöttek, 
hogy január 19-töl" "kezdve nem 
fogadnak el többé javaslatot az 
övezetükben levő lengyel va-
gyon viiszaszárraaz'tatás.áxa. 

Lengyelország bécsi politikai 
misszióia az osztrák szövetséges 
ellenőrié bizottságnál jegyzék-
ben tiltakozott az amerikai ha-
tóságok egyoldalú és indokolni 
ian döntése ellen. 


