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hozott a terv gyümölcse, a szegedi közúti hid a kiskereskedőknek 

Reggel van. Az utcák meg-1 «lőtt nem is tartottam. Itt van 

é'é köirek. Munkások tirka se- Pf,!«J'"«' • sütemény, » zöldség-
félék ís egyenek. Aztán. ami 
számunkra a legtöbbet jelenti, 
a hároméves terv rendet terem-

rege özönlik a gyárakba, üze-
uie'; e. A villamosok egyhangú 
esi ngeléiét. az ébredezi üzle-
tek felszaladó redőnyeinek dü-
börgése za arja meg. Egymás 
után tárulnak ki a Roosewelt-
téri fűszer és csemege klske-
re he ő'.C ho'tj i. Jó r g ett kar-
társ — köstón az egyik nyitásra 
ké;/.ülö boltos Csóti Lajos füsze-
re-nek. — Jó r. g- elt — kös ön 
vissza Csóti kartárs, miközben 
egy hrtalmas ló 'a vérvörös ret-
ket helyez el a bejárat mellé-
Elén a egy másik ropogó ra sült 
friss péksüteménnyel megrakott 
ládát rak oda. Gyors mozdula-
tokkal rendezget, pakolgat és 
nem telik bele öt perc, már a 
»?t >en fellocsolt és tisztára sö-
pört üzlet várja a vásárlókat. 

Vevőimet 
m Terv hozta viasza 

Csó'.I Lajos kiskereskedő, 
•ingára öili fehér köpenyét, 
közbe már köszönti is az első 
vendégei. — Jó reggelt kivánok! 

T<'S'ik piriancsolni, — mond j a 

•s nyul is a megfelelő fiókhoz, 
ho'v a kívánt árut kiszo'gál-
bassa. Az üzlel lassan mcgélén-
fcül. Most már egymásután ér-
keznek a vevők. Á kiszolgálást 
C tó i alig győzi egyedfil. De 
me érkezik a felesége és belc-
teiit a munkába. Egy pilla, 
•aira morén és ugv mondja-. 
tl''m meni óm az én űzle'em 

Wiirrdig igy, m'nt ahogy m0st 

megy. Amig a közúti hid el 

Bem leéssólt, nagyon gyér for-

galmam volt. Kétségtelenül na-

gyobb a mozods, amió'a az uj-

szegedi verőim is kényelme-

Ben dt tudnak fónni hozzónt. 

Va! I*-ennek e'ég szép kis ve-

Zö'cőróm van. Ezeket a vevőket 
• Tcvvel kuplam vissza — 
mondja mosolyorva. Az épílet-
fe fel a Tiszáiddal. 

Níitt a vásárlók igénye 
— Persze külön meg kell 

Mondanom azt is — folytatja. 
•nil özlwu nz apró kis ártáblá-
kat rakosgatja —, hogy lénye-
gi en megnövekedőit ii dolgo-
• k életszínvonala és ezzel ogytttt 

igények is szélesedtek. Éppen 
•zért ojyan árukat is be kellett 
Vezetni az üzletben, amiket az-

tett u nagykereskedelem terén 
is* 

— Bizony nagy megkönnyeb-
bülést jelentett ez a mi szá-
munkra. 

Megtaláljuk 
a munkalehetőséget 

— Pardon egy pillanatra — 
szakítja félbe és megkérdezi a 
legközelebbik vevőt, mivel szol-

gálhat. Gyorsan kiszolgálja a 
vásárlót, majd folytatja: — Az 
ötéves tervben, amint azt hal 
lottam, még rohamosabban fog 
emelkedni a dolgozók életszin. 
vonala- E* azt jelenti, hogy més 
több áru kerül elosztásra és én 
tudom azt. hogv ebben a nagy-
arányú elosztásban, minden dol-
gozni nkaró becsületes kiske-
reskedő megtalálja majd a maga 
munkáját. 

Es Csóti Lajosnak valóban 

igaza yün. 
(gesztési) 

Május 8: A n y á k N a p f a 

Ismételten felhívjuk nz ösz-

szes ovolák, általános, közép, 

és szakiskolák figyelmét arra, 

hogy • vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter rendelete szerint 

az • Anyák napját* ünnepélyes 

leülső-égek között tartsák meg. 

Az ünnepély időpontja folyó IV. emelet 

hó 8-án Budapesten 4 óra, vi-
déken. 3 óra. Azok az is! o'ák, 
amelyek az ünnepély műsor, 
anyagát még nem kap'ák volna 
meg, azonnal jelen'kezzenek a 
vallás- és közoktatásügyi mi-
rdse;érfum IV/5. ügyosz'ályán. 
Budapest, V. ker., Hold-u. 16-, 

B E L V Á R O S I 
leírton 40->s 

1 7 
>*rlat. 

Mindennap szerdáig 
Oi magyar filmi 

Dí^zmaayar 
Pösz.iBenJifl G»ula B 'nkl Zsuzsa 
Előadások : fél 5. fél 7, fél 9. 

K O R Z O 
1'eleFon A u t : 33-44 

2 1 0 ft 
bérlet. 

Mindennap 4, 6 és 8 órakor 
a leguiabb magyar film! 

t í s z m a e y a r 
Fősz.: Benká Gvnls, Bén IZrozss 

Z c c h e n y t 
Telefon Aul 34-77 

4us<a 
bér «». 

Mindennap péntekig 
l'ompás szovjet filmremek! 

GsáKqs huszárok 
fclöafísok 4, l és 8 érakar. 

Az ötévss terv során hát szeged-

kőrnyéki község kap wHanyt 
öléves tervünknek egyik leg-

főbb célkitűzése, hogy az or-
szág minden községébe eljus-
son a knl'urál és kényelmet je-
lentő villanyfény. 

Az öléves terv során • sze-
gedkörnyéld községekben is ki-
építik a távvezetéket és bekap-
csolják a ho<szu évtizedek óla 
nélkülözött villanyt Az első 
1e'Vé ben Alsőkőzpon'ra, L«n-
gvelkápolnára, • második terv-
évben Sza'ymazra, a harmadik 
tervévben Fclsőközponl-ra, a 
negyedik tervévben Városta-
nyára, az ötödik lervévben pe-
dig Buzsajáráisra vezelik be a 
villanyt 

Sikerül kiirtani 
a norkn^rcokmi 

Tápén és Gvála-rélen a sze-
gedi mezőgazdasági Igazgató 
ság a porkukac irtására melasz, 
ko'"pa és mére gkeve é' bői őez-
szeálUlolt csalétket ra' ott le a 
a földekre. Ezzel az Irlási mód-
szerrel olvan szép eredményt 
értek el, hogy néhány napon 
belül mind a tánai, mind a 
gyá'aré'i ve'évből csaknem tel-
josen kipusztítják a kárlevő-
ket. A közeli napokban Szent, 
mihálytelek és Rőszke heve-
lelt területein is megindul ar 
irtás és ezzel mcszünlelilc » 
gabonafélék pusztuló át. 

Kedvezményes távirat 
az Anyák napjára 

A posta az /Anyák napja* 
alkalmából kedvezményes díjú 
üdvözlőtáviratot rendszeresít. 
A 25 szóig terjedhető üdvöz-
lést tartalmazó táviratot mű-
vészi kivitelű dísztáviratban 
kédbesüik. A táviratok díja 
egységesen 3 forint. Ilyen al-
kalmi üdvözlő táviratot caak 
májOU 7, 8 és 9-én lehet fel-
edni. 

Három uj félautomata 
stancológépet kapott a sze-
gedi Winter kefegyár. A gé-
pek beállítása nagyban növeli 
a termelés mennyiségét és 
minden hónapban 8—10 mun-
kás beállítását teszi ezen ke 
resetül lehetővé. 

B u k a l l |« ö n t e n i 

• h é z b é r v ó l t o s á s t 

A ziaásrtí „414 rendelet tzerlnt ha 

* bé:beadis otján hasznosított valamely 

épület, épületrész bérösszege a hizadő 

kivetésének alapiéul vett bérjövedelemmel 

szemben időközben emelkedett vagv csök-

kent, a híztuhjdono-nak a bérjövedelem-

ben beállott változtat május 15-lg az adó-

hivatalnál be keU jelentenie. Bejelentési 

űrlap kültségmegté:ité9 tlienében az adő-

htvatal ctekkocztályánál szerezhetd be. A 

bejelentést mind a háztulajdonos, mind a 

bért* aláírni tartozik. A bejelentésben 

as egész évre átszámított teljes bér-

öa. reget kell leitüntetni. Nem kell be-

jelenteni az év április halában üresen 

állott bérleményeket, valamint a nem bér-

beadtís utján hasznosított, hanem aajit 

használatban lévő helyiségeket. 

AVI bejelentését határidőre nem teszi 

meg, bércsökkenés esetében nz adőtőrlcsre 

velő Igényét elveszti, nki pedig • bér-

jövedelemben beállott emelkedést nem Je-

lenti be, bírsággal sújtják. 

Stiüáriális birósás eté fceril 
i Dézsa G/érgy-alcai betörő 
A rendőrség rövid nyomozás 

után effogta Raffai Béla ju-
goszláv állampolgárt, magyar-
kanizsai lakost, aki áprilisban 
megjelent Tóth Lászlóné Dózsa 
György-utcai lakásán s rövid 
kérdezősködés után az -asszony 
kezét hátrakötötte, száját pedig 
betömte. Ezután a szekrényben 
keresgélt, ingóságokat akart el-
vinni, de az asszony közben 
kifutott a lakásból, Raffai pe-
dig elmenekült. A nyomozás so-
rán megállapították, hogy a be-
törő ezenkívül még kétrendbeli 
betöréses lopást követett el. 
Raffai Bélát átadták az állam-
ügyészségnek és statáriális eljá-
rás indul ellene. 

Felavatták 
a szegedi kendeko r üj íöuó'erniát 

Szerdán délután bensőséges 
ünnepség keretében adák át 
a Szegedi Kenderfonógyár ú j 
fonó érmét. Már a délelőtti 
órákban megindult a fonóte-
rem feldíszítése. A gépeket 
valóságos virágerdő borította. 
A fonóteremben felállított 
dísz emelvény fölött ott füg-
gött az üzem büszkesége: az 
élüzemjelvény. A felszerelt 
mikrofon munkásindulókat 
játszott. 

Ünnep volt ezen a napon. 
A dolgozók ünnepelték a szo-
cialista munka újabb alkotá-
sát. A kenderfonó egyenru-
hás zeme- és énekkarának 
megnyitója után Nagygyörgy 
Mária elvtársnő, vállalatve-
zető mondott üdvözlő szava-
kat. Bosnyákovics Dezsőné 
elvtársnct, az üzemi bizottság 

' titkára az üzemi dolgozók 

revében hitet tett a Függet-

'enségi Népfront, a béke és 

az ötéves terv mellett. Gelcz 

Miklós szavalata után Lányi 

György elvtárs, . üzemvezető-

mérnök ismertette a profilo-

:ási munkák lefolyását. Vele 

együtt Pribék Tibor, Kovác3 

József és Benkő István bri-

gádvezetők ismertettek mun-

kamódszereket, melyek a 

munkálatok időelőtti befeje-

zését lehe ővé tették. A J 

Iparügyi Központ nevében 

Lukács Béla elvtárs beszélt a 

dolgozókhoz. Végül Bábel 

Vincéné elvtársoő a Textil-

ipari Központ nevében szólott 

és a gyár zenekarának hang-

jai mellett megindította az 

első fonógépet. 

Párthlreh 
Falnjárófelelős értekezletet 

tartunk ma délután 6 órakor a 
Kálván-tér 6. szám alatt. (Kis-
teremben.) 

Falu járó knlturfelelősők ré-
szére értekezletet tartunk ma 
6 órakor Batthyány-utca 4. sz. 
alatt (Kulturosztáívon.) 

A propagandavezetőknek ma délutin 6 

őrakor a VINSz központban (Horváth 

Mihálv-utca 3.) Értekezlet. 

x A férfi ruházati szakosztály-
hoz tartozó összes iparostársa-
kat meghívjuk a ma este .6 
órakor kezdődő gyűlésre az 
ipartestületbe. Vezetőség. 

A T3nácskiizt*rsisáq 
p'atá'jM kiásása 
és kén;ő«ih*sz-tárlat nyilt 
a muzearaban 

ipaSozs « 119I3I9P upp.i»zs 
Muzeumban rendkívül érdekes 
kiálli ás nyilt meg. A magyar 
Tanácsköztársaság plakátjait 
állították ki, amelyeknek leg-
többje a magyar munkásmoz-
galmi intéze'en kívül csak Sze-
geden van meg. A plaká ok 
között ott láthatjuk Biró Mi-
hálynak, a nemrégen elhunyt 
hKes szoda'ista művészünk 
gyönyörű plaká'jait is. A kiál-
lítás megnyitásán dr. Szőke Mi-
hály elvárs, múzeumigazgató 
népi demokráciánk művészet-
megbecsüléséről beszélt éshan-
goztalta, hogy a Népfront pro-
gramja jelenti a magyar művé-
szetek még nagyobb arányú 
fejlődési lehe'őségét. 

Ez alkalommal nyilt meg a 
szegedi festőművészek tárlata 
is. Szegedi képzőművészeink 
kedvező fejlődését mulatja, 
hogy festményeikben és szob-
raikban egyre töblien foglal-
koznak a munkásság és a dol-
gozó parasztság éleiével. Ezek 
közé larlozik Tápai I.a'os »Sze-
gecselőks Tób'ás György .Épí-
tők*, Doi'ogi Imre .Tanyai 
asszony*, Vlasics Károly »Bri-
gád ekéd u'án«, Mihály István 
vPapi'ikaülte'és*, Szőke Győ-
ző .Paprikamunkás,, cimü 
festménye, Bárányi Károly 
.Vasmunkás* szobra. Erdélvi 
Mihály, Dinnyés Ferenc, Vá-
gás Mályás, Kopasz Márta, 
Csizmadia Kálmán, Sz. Aino 
flakkulinek festményei, Vigh 
•Fe'"enc és Tápai An'al szobrai 
is értékes darabjai a kiállítás-
nak. 

H Í R E K 
naimmknü 

Csütörtök, május S. 

Nemrrt Szinhái délután 5 őrekor: N3-

i»()gyDlís. 

Belváros: Mori 4, 6 ís S őrskor: 

rtsrraajv.r. 

Körző Mozi 4, í ís » 6rako»: 

C/is.-msqvir. 

Széchenvi Mozi 4, 6 ís 8 őrakor: 

Csőkoa hus/árok. 

Sioljálaias jvóívszertárak: 
Barcsav Ká:o'y: Tis-a Lajos-körut 32-

Bulcsu Barna: Kálvária-iír 7., Dr. I őbl 

örök. B. Lázár Jenő: Klebclsberq-tér «-

Setmcczy Béla: Somogyi elep IX. 489. 

* - O -

6 7 h ü ó * h n r c B a 

Hatalmas két és féfmeteres 

harcsái foglak a Tisza algyői 

szakaszón a Szegedvidé. i Halá-

szati Szdvcrkezet tagfai. Az el-

mult bélen többször kisérte 

szerencse hálójukat, jelenleg 

;óbb tiz, hasz és harminc kilós. 

hal van bárkájukban. A hatal-

mas harcsa, amelyet meny ha-

las csapófogóvul foglak, 67 ki-

ló* 

— A szegedi börtön főraktárának kere-

lője, Székely Pé'er lőíörz ő mes'er n rak-

tárból nagyobb mennyiségű talpbőit és 

vásznat lopott, aőt még az elitéltek 

Ingő á;;alt ia me d 'z m ita. Félévi bör-

tönbüntetésre, háromévi hivatali és poll-

tl'ial Jogvesztésre Ítélték. 

— KISOSz MNDSz asszonyok pénte-

ken délután 5 őrakor Aradi-utca 6. szám 

alatt műsorral egyhekö'ött .Anyák napjáte 

rendeznek. Erre minden . asszonytársa* 

gyermekeivel együtt várja a vezetőség. 

— A tanfelügyelőség értesiti a szülő-

ket, és érdekelteket, hogy az .Anyák 

napja* ünnepélyt május 7-én délután tart-

«ják az összes' szegedbelterületi áitaldnoe 

iskolákban. 

Szabads*eh»rcos Hitek 
Kerületi sza-liadságharcos na-

pok: 
Csütörtökön délután 7 óra-

kor Rókus: Aranyszarvas. Elő-
adó: Fehér László.' Délután 8 
órakor Móravftros: Kulturhlz. 
Előadó: dr. Gárdonyi tstván. 

Pénteken délután 7 órakor Al-
sóváros: Rákóczi-utca 11. Elő-
adó: Szalai Lajos. 

Szombaton délután 7 órakor 
Belváros: Központ. Előadó: 
László Béla. Délután 7 órakor: 
Somogyitelep: Zárdaépület. Elő-
adó: dr. Szabados Ferenc. 

Május 5-én 7 órakor a repü-
lős szakosztály gyűlése a Köz-
pontban. 

Május 6-án fél 6 órakor /Sza-
badságharcos Lap* baráti kör 
a Központban. 

M A G Y A R A S S Z O N Y ! / ! békéért, családodért, gyermekedért 

S Z A V A Z Z A N É P F R O N T R A ! 


