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L L 
A Jegyrendszer megszűntelése 

és a mezőgazdasági termények tor-
galmának cs szállításának sza-
baddá télele-

"1 1951. december 2-től i-sgv-
nélkül, teljesen szabadon vá-

sárolható a kenyér, a liszt, a cu-
kor, a mosó-, mosdó- és bo.oíva-
szappan, a tej és vaj és minden 
iparcikk. 

O A hús- és zsíradékjagyek. 
illetőleg utalvány el eré-

ben történő árusítást leské.öbb 
1952. február 29-én meg sell szün-
telni, ezután az időpont ulán a 
hús és zsiradék i® telfesen szaba-
don, jegvnélkül vásárolható. A 
kiadott é.s forgalomban lévő hÚ9-
és isiradékjegyek, illetőleg ulalvá-
nyo.k tehát a megszüntetés idő-
pontjáig továbbra is érvényben 
maradnak-

O A mezőgazdasági termények 
forgalma torén fennálló kor-

látozások 1951. december hó 2-
löl az alábbiak szerint megszűn-
nek: 

a) Az a termelő, aki beadási 
kötelezettségének eleget tett, ke-
nyérgabonát bárkinek eladhat. 
Saját szükségletére kenyérgabo-
nát mindenki vásárolhat. A ke-
nyérgabona szállítására vonatkozó 
forgalmi korlátozások megszűnnek. 

Á birtokában lévő Kenyérga-
bonái mindenki szabadon meg-
őrölletheti és az ebből nyárt lisz-
tet korlátozás nélkül szállíthatja-
A termelő a gabonájából nyert 
lisztet fogyasztóknak szabadon 
árusíthatja. 

Viszonteladásra, vagy továhb-
fo'dolgczásra kenyérgabonát és 
lisztet csak állami vagy államilag 
kijelölt vállalatok és üzemek vá-
sárolhatnak. 

b) Az a termelő, aki beadási kö-
telezettségének eleget tett, árpát, 
zabol, kölest, és hajdinái szaba-
don, bárkinek eladhat, őrölt,' bet, 
dnráltathat, vagy nántollathat, 
szállást akarmányt bárkinek el-
adhat. A felsorolt cikkek szaba-
don szállíthatók. 

c) Az a termelő, aki beadási 
kötelezettségének eléget telt, mind-
azokban a községekben, járások-
ban és megyékben, amelyek ku-
korica beadási tervüket teljesítet-
ték, kukoricát szabadon bárki-
nek eladhat, szállíthat, őröllelhet 
cs daréltathat-

d) A termelők burgonya, hagy-
ma, télialma beadási kötelezett-
ségük teljesítése mellett az emli-
tett cikkeket szabadon, korlá-
tozás nélkül szállíthatják és for-
gatómba hozhatják 

e) Azok a termelők, akik bor-
beadási kötelezettségüket teljesí-
tették, borukat — a borfoigalmi 
adóra vonatkozó rendelkezések 
betartása mellett — korláio-áj nél-
kül szállíthatják és legalább 25 
literes tételben bárkinek eladhat-
ják. 

f) Nyershúst, mézet, diót, cirok-
f zakóit a termelök szabadon szál-
lt Ihatnak és korlátozás nélkül el-
adhatna1!:. 

g) Baromfi, tojást, tejet és tej-
tejterméket, n beadási kötelezett-
rég telje3Ílése mellett a termeluk 
szabadon szállíthatnak és forga-
lomba hozhalnak. 

h) Mindazokat n cikkeket, ome-
lyeket szabadon lehet értékesíteni, 
kézipoggyászként vasúton, vagy 
egyéb járművön — a szállítási vál-
lakat szabályzaténak megfelelően — 
tetszés szerinti mennyiségben lehet 
szállítani. 

ij Az 'élelmezési minísz'ter egyes, 
a beadási rendeleteket durván meg-
férte') községektől, illetőleg ezeknek 
a községeknek gazdáikod úttól mind. 
addig, amíg beadási kötelezettsé-
güknek eleget nem lesznek, a sza-
bad értékesítés jogát megvon-
hatja. 

j) Mezőgazdasági termékeket to-
vábbi-tód ás varv lovábbfcldolgozás 
céljából csak ál'nmi vagv államilag 
kijo'ölt felvásárló vállalatok vagy 
üzemek vásárolhatnak, kivéve, ha 
a vásárlást az élelmezési vagv a bel-
kereskedelmi miniszter szabályozása 
kereskedőknek is megengedi. 

Utóbbi eseiben is'kereskedők to. 
vábbelndás céljából csak abban a 
helységben vásárolhatnak, melyre 
iparigazolványuk szól. 

4 A mezőgazdasági termékek 
• forgalmát és szállítását sza. 

" te tévő fen'tt rendelkezések ga_ 
bonnfé'ékrc vonatkozólag 1952. jú-
n us 30-ig, kapásnövényekre és bor-
ra vonntkozó'ag 1952 szeptember 
1-ig maradnak érvényben és az 
1952. évi bcgviij'és e'őrehátadásától 
függően fognak óiból ételbelépni. 

|7T| 

pítani. A legfontosabb cikkek ára 
a következő: 

1 kg fé'fehér kenyér 2.80 Ft. 
1 kg finoml sít 4X0 Ft. 
1 kg kristálycukor M.20 Ft. 
1 kg disznózsír 35 Ft. 
1 liter élolaj 24 Ft. 
t kg marhahús (egységes kimé-

résben) 20 5 Ft. 

1 kg disznóhús (egységes kimé 
résb-n' 28 40 Ft. 

10 dkg fr'vágott fpár'zsl) 3 Ft. 
10 dkg vaj f78, száza'ékos zsír 

tartalommal) 0 "1 Ft 
10 dk? vnt fP" szúza'ék zsírlnr-

talnmVrni) 7.29 FI 
1 IFef nyerstel g Ft 
1 l'ter pVszt&tázDth lej 3 00 Ft. 
O A többi ll't fe! nem sorolt, 

korábban jegv vngv utalvány 
ellenében vésáro'hnló és néhány 
egyéb éle'miszer árál a fent fel-
sorolt cikkek áraival arányosan 
keM megállapítani. 

9 A fenti hűs. és zsirnddkórok 
' " a hús. és zsiradékjegvek 

megszüntetése után is érvényben 
maradnak. 

A A helyes árarányok kialakítá-
* sa erdekében fel kell emelni a 

ruházati cikkek és bizonyos más 
iparcikkek árát. Ugyancsak fel kell 
emelni a távolsági személyszállítás: 
és a postai csomagtarifákat, vala. 
mint a taxivilel díjat. A dolgozók 
és tanútok kedvezményes heti cs 
havi jegve nek ára niintegv 25 szá-
zalékkal' emelkedk. Az üzemé'el-

ímezésnél az új élelmiszerárakat csak 
.részben szabad a dolgozóiéra álhi-
' rflani, ennek megfele'ően a térítési 
összegeket reggc'inél 60 fillérrel, 
ebédnél egy forin'ttaú, vacsoránál 80 
fillérrel kell eme'ni. Az új é'elmi-
szerárákból adódó többlelköltségek-
nek azt a részét, ame'vel az új té-
rítési összegek nem fedeznek, az' 
iizemj éle'mezésben résztvevő dol. 
gozókat foglalkoztató vállukat, i!, 
lette intézmény viseli. 

C! Vállozal'an áron kerül tovább. 
• ra is forgalomba a só. az 

ecet, nz é'eszlö. a paprika, a fű-
szeráru. a péksütemény ,és száraz-
tészta, a csoko'átlékészílmények, a 
cukorka és cukrászáru. 

Ugyancsak váftoza'üan áron ko-
rülnek ezentúl is forgatómba a 
gyógyszerek az egészségápolási cik-
kek — szappan kivételével — álla. 
Iában a tisztítószerek, a rádió, az 
izzólámpa, a szemüvég és egyéb 
optikai cikkek, a papíráruk 'és író-
szerek, a bútor, a könvv, nz ú jság 
és a folyóirat, a tüzelőanyagok, a 
gyufa, cigaretta, cigarettapapír és 
dohányáruk, a nem bőrből készült 
sportcikkek, a műtrágya és növény, 
védőszerek, rézgálic kivételével. 

Általában változatlanok marad-
nak a szolgáltatások árai, így kü-
lönösen: nem emelkedik a lakbér, a 
fűtés, villany, gáz, víz- és csator-
názás ára. a városi közlekedés, te-
hát a villamos, aulóbusz, troliibusz 
és HÉV menetjegyek ára, a fodrász, 
a szabó és általában az állaimi. 
szövetkezeti és magán kisipar: 
munkadíjak, a fürdők, továbbá a 
színháziak, mozik, sportintézmények, 
általában a népszórakozlalási in-
tézmények belépődíjai, a telefon, 
levéh távirat és rádiódíj, stb; 

I l / l . 

Fogyasztói árait 
1 Az eddig jegy vagy utalvány 

ellenében és szabadforgalom-
ban is beszerezhető élelmiszerek 
árát általában n jegyes ár és a sza. 
badpiacon kialakult ár, illetőleg ál. 
lami szabadág között kell nicgálla. 

A munkabérek 
és fizetéséit emelése 

Az egyes élelmiszerek és ipar-
cikkek árában bekövetkező emelke-
dés ellensúlyozására a munkaibére-
ket és fizetéseket az alábbi mér-
tékben föl kell emelni úgy, hogy a 
felemelt bérek és fizetések elsőízben 
a decemberben végzett munka után 
kerüljenek kifizetésre. 

Az időbéres és teljesítmény-
béres munkások alapbérét 21 

százalékkal kell felemelni. Kivételt 
képeznek a 2—4. pontban érintett 
dolgozók, ugyancsak 21 százalékos 
béremelést kell adni azoknak a ha-
vidíjas dolgozóknak, akiknek mun-
kakör szerinti bére nem haladja 
meg az ezer forintot. 

O Az állami mezőgazdasági 
vállalatoknál, valamint a m«. 

zőgazda ? á gba n magánmunkáltatók-
nál foglalkoztatott időbéres, telje-
sítménybéres és havidíjas munkásuk 
alapbérét, mivel munkabérük mel-
leit természetbeni juttatásban is 
részesülnek, 15 százalékkal kell fel-
emelni-

^ A havidíjas dolgozók munka, 
kör szerinti havi bérét havi 

ezeregy—kétezer forint között IS 
százalékkal, havi kétezer forint fe-
lett 15 százalékkal kell felemelni. 

A Az ipari tanulók alapbéré), 
* akiknek ruházatáról és ellá-

tásáról nagyrészt az állam gondos-
kodik, tíz Százalékkal kell fel-
emelni. A tanulóotthonokban lakó 
ipari iskolai tanulók ált®1 az ellá-
tásért fizetett havi térítést az első 
félévben 5 forinttal, a második fél-
évben 10 forinttal, a harmadik fél-
évben 15 forinttal és negyedik fél-
évben 20 forinttal kell emelni. , u 

r A prémiumokat és pótléko-
kat. egyes prémiumok kivé-

telével, a fizetés nagyságának meg-
felelően általában az 1—4 pont 
meghatározott mértékben kell 
emelni. 

/k A háztartási alkalmazottak 
K J ' pénzbérét 10 százalékkal kell 

felemelni. 
H A belföldi hivatalos kikülde. 

* tési, a kii'szolgálati és ha-
sonló j'tttegű dííak napi élelmezésre 
fordított ré. rét mintegy 25 száza, 
lé'-'-a] kell fecmelni-

Q A saját jcren é'vezett á:. 
lami, i!l. vál'a'ati nyugdijat, 

va.'arrint a társadalombiztosítási 
járadékot — a mez"ga~d?srgt tár-
íidalcetibiztosílási járadék kivSte. 

lével — egységesen havi CO fo-
rinttá] kéíl felemelni. 

A saját jogon é'vezett mezőgaz-
dasági társadalombiztosítási jára. 
dékot havi 40 forinttal kell fel-
emelni-

Az özvegyi jegon folyósított 
nyugdíjat és társadalombiztosítás; 
járadékot — n mezőgazdasági tár. 
sadalombiztosj'tási járadék kivéte-
lével — egységesen havi 30 fonn'-
tal ,kcl| feleme'ni-

Az özvegyi jogon folyósított me. 
zőgazdasági társadalombiztosítási 
járadékot havi 20 forinttal kell fel-
emelni. 

Az árvajáradékot egységesen 
havi 30 forinttal kell felemelni. 

A hadigondozottak járadékát 
egységesen havi 20 forinttal ke j 
felemelni. 

( j Az 1951 november 30.a utáni 
időre járó táppénzt a fel-

emelt béreknek, illetve fizetéseiknek 
mégfo'előon ke;l folyósítani. 

A havi 500 forint, vagy 
ennél nagyobb összegű 

ösztöndíjakat — az ellátásért járó 
térítés egyidejű rendezése melleit 
— az 1. és 3. pontban meghatáro-
zott mértékben kell emelni. 

Az egyéb ösztöndíjakat ugyan. 
csak az ellátásért fizetett térítés 
egyidejű rendezése mellett — úgy 
kell felemelni, hogy az ösztöndíja-
sokat a rendezésből kifolyólag há;. 
ránv ne érje. 

1 1 . A fe£yveres alakulatok 
* tényleges szolgálatot tel-

jesítő sorozott tagja'nak, akik tel-
jes természetbeni ellátásban része, 
sülnek, zsoldját 10 százaléktól keli 
felemelni. 

1 2 . A.Z ^ rendszerre való át-
térés megkönnyítése érde-

kében az ál'ami, szövetkezeti és 
magánmunkáltatók minden munka-
viszonyban á'ló do'gozónak kö-
telesek a dolgozó 1951. évi októ-
beri tényleges keresete tíz száza-
lékát egyszeri juttatásként Í951. 
december 5-e és 12-e között ki-
fizetni. Ez az intézkedés nem vo-
natkozik a háztartási alkalmazot-
takra és az ipari iskolai tanulókra. 

"1 3 A nyugdíjasok, járadékosok 
J-'-/• hadigondozottak 1951. de-

cember hónapra járó nyugdíj, já-
radékkiegészításét 1951. december 
4-r és 20-a között kall folyósítani. 

" I A Azoknak a do'gozóknak. 
•akiknek fizetése a minisz-

tertanács korábbi rendelkezései ér. 
_ telimében 1952 január 1-tő! emel. 
kedik (pedagógusod, vasutasok, pos-
tások, stb.) 1952 január l.től fel-
emelt fizetésük után kell az 1. és 
3. pontban megjelölt százatákos 
emelést fizetni. 

Hasonlóképpen 1952 január 1-tő! 
a társadétembiztesítási járadékban 
részesülők új járadéktételeit kell 
a 8. pontban felsorolt összegekíkel 
kiegészíteni. 

nyolc gyermek után összesen 660 
Ft (256 Ft), 

kilenc gyermek után összesen 810 
Ft (306 Ft), 

tíz gvertaek után összesen 975 Ft 
(306 Ft), 

tizenegy és minden további gyer. 
mek után a fentieknek megfelelően 
eirre'kedik-

O Az új rendszerre való áttérés 
megkönnyítése érdekében a 

gyermekes családok részére folyó, 
sí tani kell 1951 december 4-e és 
20.a kö' ölt a régi és az ú j családi 
n ' lé': ö isz ge közli különbség fe 
léi, tehát egy gyermek ulán hat, 
ké; gyermek után 17 forint 50, bá. 
rnni gvermek után 31 forinl 50 fii. 
l í r ' slb. 

O Eudapei-ten és a legfontosabb 
városokban a terhes és szop-

tatós anyák cs a hat é' un aluli 
gyermekek rcüzére az átlagosnál 
jobb minőségű tejet kell biztosí-
tani 1.50 forintos áron literenként, 
naponta az atábbi mennyiségben: 

egy éven aluli gyermek-knek 0.5 
litert, 1—3 éves gyermekeknek 0,6 
litert, 3—6 éveseknek 0.4 literi. 

Terhes anyáknak a terhesség 4. 
hónapjától és a "zoplalós anyáknak 
egy éven át fél litert. 

4 A gyermekruházat és gyer-
mek "kötöttáruk (konfekcio-

nált cikkkek) árát változattanul 
kel] hagyni és b'zloritani kell a bár. 
böl és fizetésből élő családok szá-
mára, hogv újszülötteik részére ha. 
bakelengyét változatlan áron sze-
rezhessenek be. 

Hasonlóan változatlanok marad-
nak az iskolaszerek, gyermekjá'ó. 
kok és e«ryób, csak gyermekek ré-
szére előáll,toll cikkek árai is.' 

Egyéb intézkedések 

"1 Gondoskodni kell arról, hogy 
• az állami és magúnkereske-

delmi vállalatok, földműve-szövcl-
kezelek, kisipari sok, kisipari ter. 
me'öszövetkezetík és állami kis-
ipari vállalatok a raktáraikon lévő 
áruk áremelésének megfelelő ösz. 
szeget „lcészlotárkülönbözet" címén 
meghatározott időben állami szám-

lára befizessék. Magánkiskereske. 
dőknek és kisiparosoknak részlet-
fizetési kedvezményt kell biztosí-
tani, 

O Mivel a gyermekkonfekció 
ára változatlan marad, bár a 

textil méteráru ára emelkedik és a 
konfekcionált áruk ára állatában 
kisebb mértékben emelkedik,, mini 
a méterárué, a különbözetet a ru-
házati kisipari termelőszövetkeze, 
lek részére az álvevő állami nagy-

- ltodéi mi vállalat mrglérili. 

' ) Azoknál a fogyasztási cik. 
kéknél és szolgúilatási díj ó-

leleknél, amoy.knél az ármegália. 
pífás a munkabé re számítolt rozs 
ós haszonkulcs flgyetembevé ? c-vel 
történik, a bércmelósből adódó !ö'kb 
lclkiadásokat a vevőre, illetve a fo. 
gyász'óra áll-á. ítani nem szabad-. A 
rezsi és haszonku'csokat Ichál meg. 
fe' ően csökkenteni kell. 

A Azokról a fogyasztási cikkek. 
-*•' ről, ameiyek árai a jelen ha. 

lározat alapján megváltoznak, 1951 
december 2-án megjelenő nyilvános 
árjegyzekaket kell kiadni. A de-
cember 2 án megjelenő htáalal 
árjegyzékekben eiő nem forduló 
cikkcsoporiokba tarlozó termékek 
árai vállozailanok maradnak. 

Az ári cgyzékelcben elő nem for-
duló cikkcsoportokba tartózó le", 
mékek árának emelése, vagy az 
árjegyzékekben felsorolt cikkeknek 
a feltüntetettnél nagyobb mértékű 
emelése a dolgozó nép ellen e'köve-
Iclt bűncselekmény és ennek meg-
felelően büntetendő. 

6" A Magyar Népköztársaság 
minisztertanácsa utasítja az 

illetékes minisztereket és az Orszá. 
gov Tervhivatal elnökéi, hogy gon-
doskodjanak a jelen határozat szel. 
lemének megfelelően a felsorolt in-
tézkedések részletes végrehajtásá-
ról. 

Budapest, 1951 december 1. 

RÁKOSI MÁTYÁS, 
a Magyar Do'gozók Pártja 

főtt-kára 

DOBI ISTVÁN, 

a Magyar Népköztársaság 

luintazlerlanácsának elnöke 

A Magyar Közlöny vasárnapi száma 
Tartalmazza azokat a rendele-

tekel, amelyek a Magyar Nép-
köztársaság minisztertanácsának 
és a Magyal Dolgozók Párlja Köz-
ponti Vezetőségének határozata 

; alapján az abban foglalt intézke-
' dések végrehajtását biztosítják- A 
i Magyar Közlöny köz i: 
| A jegyrendszer megszüntetésére, 
| a mezőgazdasági termékek for-
galmának fetozabaditására, a 

munkabérek, az árak megállapítá-
sára, a kisgyermekeknek. vala-
mint a terhes- és szopialós anyák-
nak juttatott egyes Kedvezményekre 
és a vendéglátóipart arakra vo-
natkozó rendeleteket, valamint 
egyes adórendszabály >kat. 

A Magyar Közlöny melléklete 
hétfőn jelenik meg, ez számsze-
rűen tartalmazza a felemelt bére-
ket és fizetéseket. 

K I 
Előnyök és kedvezmények 

a gyermekes 
csatádoknak 

A Magyar Népköztársaság ed-
dig is előnyöket és kedvezménye-
ket biztosított a gyermekes csalá-
dok számára. Helyzetük további ja . 
vitása érdekében a Magyar Nép. 
köztársaság minisztertanácsa és a 
Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetősége a következőket hatá-
rozza: 

"1 A gyermekek után járó csa-
ládi pót'ék havi összegét az 

a'ább'ak szerint kell feleme'ni (zá-
rójelben az eddig folyósított ösz-
szeg): 

egy gyermek után 30 Ft (18 Ft), 
két gyermek után összesen 75 Ft 

(40 Ft), 

három gyermek után összesen 
135 Ft (66 Ft), 

né"v gvermek után összesen 210 
Fi (96 Ft), 

öt gvermek után összesen 300 Ft 
(130 Ft), 

hat gyermek után összesen 405 
Ft (168 Ft), 

hét gyermek után összesen 525 
Ft (210 Ft), 

A SZÖVOSZ felhívása 
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A Szövetkezetek Országos Szö. 
vclsége felhívja a földművesszövet-
kezelek igazgatósági és felügyelő 
bizottsági tagjni'i: 

Ma, 2-án, vasárnap reggel 8 óra-
kor jelenjenek meg a föidmüves-
szövetkezet irodájában és ellenőriz, 
zék a fogyasztási boltokban megin-
duló munkálatokat. Egyben e'.ren. 
deli, bogy a megyei szövetségek és 
a járási kirendeltségek 2.án reggel 
7 órától rendes munkanapot tart-
sanak. 

A te'e'oszfás űj rendje 
Terhes és szoptatós anyák, va'a-

min'i hat éven aluli gyermekek de-
cember 3-tól tejüket a búzadara, 
utalványra kapják meg abban az 
árudában, ahol a tejmegrendelő 
szelvényük ellenében tejösszesítő 
lapo't kaptak. 

A fejfiókok, áritdák, a búzadara 

— utalvány ellenében az igényjo. 

gosultak részére új tej — összesítő 

lapot állítanak ki. 

A Szegedi Textilnagykereskedelmi Vállalat 
dolgozói lelkesen tették meg fel-
ajánlásaiklat december 21-ére, Sztá-
lin elvtár® születésnapjára. Vala. 
mennyien ludják, hcigy amikor egy 
új, szocialisla országot építünk — 
amelyet a felszabadító, Szovje; 
Hadseregnek és lánglelkű vezéré-
nek, Sztálin elvtársnak köszönhe-
tünk — hálájuk legszebb kifejezője, 
ha munkaeredményeikiet mind mi-
nőségileg, mind mennyiségileg fo-
kozzák. 

A vállalat dolgozói Ígéretet lettek 
Rákosi elvtársnak, Sztálin elvlárs 
hü lanílványának, hogy ezévi ler. 
vükiet december 21-ére befejezik. 
Ugyanekkor a Gazda.mozgalom 
nagymérvű kiszélesítésével mintegy 
10.000 forint megtakarítását vál-
lalták. E téren különösen kiemel. 

kedő felajánlást tett a csomagoló 
osztály, amelynek dolgozói 750 fo-
rint értékű papír és zsineg megla. 
karitását vállalták. Az áruátvev.ők 
szintén a papírral és a villany-
árammal takarékoskodnak, hogy 
valóban meg is takarilsák a 300 
forintot, amelyet felajánlottak Sztá-
lin elvlárs születésnapjára. 

Együttvéve a vállalat valamennyi 
dolgozója telt felajánlást, meri 
tudják, hogy ezzel nemcsak Sztá. 
lin elvlárs iránti mérhetetlen sze-
retetüket és hálájukat fejezik ki, 
hanem még eresebben helytállnak a 
békeharc rájuk eső szakaszán. 

Nóvák Ferenc, 

a Texlilnagykereskedelmi V. 

dolgozója.' 

Megnyílt a II. Szegedi Szovjetjogi Tanfolyam 
A szegedi üzemek, igazságszol-

gáltatási és államigazgatási szer-
vek dolgozóinak nagy érdeklődése 
melleit nyílt meg a szegedi tudo-
mányegyetem állam- és jogtudomá-
nyi karán a I I . Szegedi Szovjet-
jogi Tanfolyam. A tanfolyamot 
a Magyar Jogiász Szövetség sze-
gedi csoportja és a Magyar-Szov-
jet Társaság jogtudományi szak-
osztálya rendezik. 

Az első előadást dr. Kovács Ist-
ván egyetemi tanszékvezető, az Ál-
lam- és Jogiudományi Intézet osz-
tályvezelője tartotta ,,A szovjet szo-
cialista állam'* címmel. Előadásá-
nak bevezető részében a szovjet 
államnak az állaplípust meghatáro-
zó osztályiarialmával foglalko-
zott. Megállapította, hogy a Szov-
jejunióban, min} a megvalósult 

szocializmus országában, az állam-
hatalom visszavonhatatlanul a mun. 
kásoszlály kezében van, amely 
fenntartja szoros szövetségét a dol-
gozó parasztsággal 

A szovjetjogi tanfolyam második 
előadását december 4-én, kedden 
délután 6 órakor dr. Anlalffy 
György egyetemi tanár farija „A 
szovjet szocialista jog" címmel, az 
állam, és jogiudományi kar I. szá-
mú tantermében (Szlálin-körúl 50). 

A belkereskedelmi miniszter 
utasítja a vasárnaponként rendsze 
resen nyitvatartó élelmiszert árusító 
árudák. vendéglátóipari üzletek, 
trafikok, virágüzletek és a szolgál, 
lató vállalatok vezetőit, ' hogy va-
sárnap, december 2-án a szokásos 
időben nyissknak ki. 


